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ĐẠI LỄ THÁNH NỮ CLARA ASSISI 2017 

Thư Cha Tổng Phục Vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn 

“… với bước chân nhanh nhẹn 

và bước đi nhẹ nhàng…”  
(x. 2TAg 12) 

Chị em thân mến,  

Nguyện xin Chúa ban bình an cho chị em! 

Đại lễ mừng kính Mẹ Thánh 

Clara là một cơ hội giúp chúng 

ta suy tư về những vấn đề hiện 

nay, vốn là một thách đố thực 

sự đối với lối sống của chúng ta 

và việc bước theo Đức Giêsu 

Kitô, Chúa chúng ta. Thời đại 

của chúng ta là một thời đại 

phức tạp; thời đại ấy đòi hỏi 

chúng ta phải có khả năng đọc 

các biến cố và khám phá những 

cách thức mới để thể hiện đoàn 

sủng chúng ta sao cho trung 

thành, bằng cách bước đi với 

những người nữ và người nam 

trong thời đại chúng ta và nói 

cho họ nghe những lời xót 

thương và hy vọng. Chúng ta 

đang bị bao vây bởi các cơn 

khủng hoảng, trên bình diện xã 

hội cũng như cá nhân – và 

chúng ta đâu thoát khỏi những 

cơn khủng hoảng ấy. Những 

nỗi khó khăn ấy cũng chạm đến 

cuộc sống chúng ta và các cộng 

đoàn chúng ta. 

Chúa có thể dạy chúng ta 

xem những cơn khủng hoảng 

ấy như những cơ hội; chúng ta 

hãy cùng nhau lắng những gì 

Kinh Thánh đã đề nghị và 

thánh nữ Clara đã làm chứng.  

Khi Anh em Hèn mọn 

chúng tôi đã chọn chủ đề 

cho Hội Đồng Dòng Mở 

Rộng được cử hành trong 

năm sau, chúng tôi đưa ra 

ba khái niệm chủ chốt sau 

đây: Lắng nghe, biện phân 

và hành động. Chị em thân 

mến, tôi nghĩ rằng những 

từ ấy cũng có ý nghĩa đối 

với các chị em. Chị em 

cũng được yêu cầu phải 

đương đầu với những 

thách đố mới, phải đáp lại 

những đòi hỏi đáng lo và phức 

tạp, và trong thực tế phức tạp 

ấy, chị em được mời gọi phải 

trung thành với lối suy nghĩ 

theo tinh thần Phúc Âm của Mẹ 

Hội Thánh. 

LẮNG NGHE 

Kinh Thánh thì đầy dẫy 

những lời mời gọi lắng nghe; 

kẻ tin thì biết cách lắng nghe, 

nhận ra tiếng nói của Chúa và 

từ đó, họ biết đáp lại tiếng Chúa 

một cách tích cực. Sách Tông 

Đồ Công Vụ nói một cách hùng 

hồn về việc các Kitô hữu tiên 

khởi đã chăm chú lắng nghe 

tiếng Chúa trong những hoàn 

cảnh khác nhau. Chẳng hạn 

như đoạn Kinh Thánh nói đến 

việc Thánh Thần không cho 

phép các môn đệ rao giảng Tin 

Mừng tại Asia, và  trong thị 

kiến sau đó, các môn đệ được 

thúc đẩy đi Macedonia (x. Cv 

16,6-10). Lời Thiên Chúa thì 

chỉ đường và Thánh Thần thì 

dẫn đường; những điều ấy được 

chuyển tải qua các biến cố 

trong cuộc sống, các tình huống 

và nhờ những trực giác của con 

tim. 

Như lời tường thuật của chị   
em thánh nữ Clara, thánh nữ 

cũng đã biết thể hiện một tư thế 

lắng nghe liên tục. Lắng nghe 

Thiên Chúa trong thinh lặng và 

qua việc cầu nguyện liên lỉ; 

quan tâm lắng nghe chị em, 
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nhận biết những nỗi đau khổ và 

thất vọng của chị em “nhờ 

Thần Khí”, ngay cả khi chị em 

không bày tỏ nhu cầu một cách 

công khai (x. Tiến trình phong 

thánh 2,23); lắng nghe và chia 

sẻ những nỗi sợ hãi của anh chị 

em đồng bào, khi họ có nguy cơ 

bị địch thù tấn công (x. Tiến 

trình phong thánh 3,19).  

Chị em cũng phải lắng nghe 

với thái độ tự nguyện và chăm 

chú, bắt nguồn từ mối tương 

quan thầm lặng với Thiên 

Chúa, cũng như việc chia sẻ với 

chị em. Chị em lắng nghe như 

thế, khi chị em tập họp chung 

quanh Lời Thiên Chúa và cùng 

nhau đương đầu với bất cứ điều 

gì xảy đến trong cuộc sống chị 

em. Chị em nên lắng nghe với 

thái độ tỉnh thức, cởi mở và 

khách quan; nên lắng nghe một 

cách tích cực, khôn ngoan, 

thông minh và có khả năng đi 

xa hơn dáng vẻ bên ngoài; nên 

lắng nghe với thái độ thông 

cảm, duyên dáng và nhiệt tình. 

Nếu chúng ta phải thật lòng 

lắng nghe những điều Thánh 

Thần đang nói trong cuộc sống 

hàng ngày trầm lặng, chúng ta 

cần phải an tâm với căn tính 

của mình và sẵn sàng trở nên 

người lữ hành được hướng dẫn 

bởi những lời hứa mà Thiên 

Chúa lặp đi lặp lại mỗi ngày với 

chúng ta. Thái độ lắng nghe 

giúp chúng ta chuyển động, 

nhưng thỉnh thoảng cũng làm 

cho chúng ta khó chịu, khi việc 

lắng nghe thúc đẩy chúng ta ra 

khỏi mình và sự an toàn của 

mình, đặt ra những câu hỏi mà 

chúng ta phải đưa ra những câu 

trả lời mới mẻ. 

PHÂN ĐỊNH 

Nếu lắng nghe tiếng nói của 

Thiên Chúa qua những thực tế 

phức tạp hôm nay là bước thứ 

nhất trong việc đáp lại ơn gọi 

của chúng ta và tìm thấy hướng 

đi của hành trình, thì bước kế 

tiếp là toàn bộ phạm vi phân 

định. Tiếng nói của Thiên Chúa 

và những dấu chỉ mà chúng ta 

nhận thấy trong lịch sử đang 

trải ra trước mắt chúng ta, phải 

được diễn giải, khảo sát và hiểu 

sao cho chính xác. Phân định là 

một điều cần thiết, cấp bách và 

tinh tế, và chẳng phải ngẫu 

nhiên mà Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô đã nêu bật tiến trình 

phân định như một hoạt động 

đáng thực hiện với thái độ kiên 

nhẫn và bền chí.  

Một lần nữa, các cộng đoàn 

Kitô hữu tiên khởi chỉ cho 

chúng ta biết cách thực hiện 

một phương pháp Tin Mừng, 

bao gồm việc tranh luận, đọc 

Lời Chúa và trao đổi về Lời 

Chúa, cầu nguyện và sẵn sàng 

đặt câu hỏi, và mưu cầu ích 

chung. Nền tảng của tiến trình 

phân định chính là việc các 

cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi 

nhận thức về quà tặng Thánh 

Thần và ân sủng năng động của 

Người, cũng như việc họ 

thường xuyên tập họp lại với 

nhau để đương đầu với những 

thách đố. Họ trao đổi với nhau 

một cách trong sáng và chân 

thành, tin tưởng lẫn nhau, diễn 

giải thực tại một cách khôn 
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ngoan và chăm chú lắng nghe 

Kinh Thánh. Tiến trình đó đã 

giúp cộng đoàn lấy những 

quyết định nhằm giải quyết 

xung đột, cổ võ sự tự do và 

trách nhiệm, đồng thời mang 

lại niềm vui và sự khích lệ cho 

anh chị em (x. Cv 15,1-35).  

Nhiều lần trong cuộc đời, 

thánh nữ Clara đã phải phân 

định một cách thận trọng và 

quả quyết. Chẳng hạn như việc 

thánh nữ đã trao đổi một cách 

thẳng thắn và xây dựng với 

Đức Hồng Y Ugolinô, sau này 

trở thành Đức Giáo Hoàng 

Gregoriô IX, về tính chất độc 

đáo của lối sống tại cộng đoàn 

San Đamianô, cũng như mối 

tương quan của cộng đoàn ấy 

với cơ cấu Giáo Hội. Cuộc trao 

đổi ấy không chỉ liên quan đến 

niềm xác tín của thánh nữ, mà 

còn liên quan đến nhận thức 

của thánh nữ về nhiệm vụ bảo 

vệ ơn gọi mà thánh nữ đón 

nhận từ Chúa Cha giàu lòng 

Thương Xót (x. DC 2). Nhận 

thức ấy đã được nuôi dưỡng 

bằng đời sống cầu nguyện – 

tương quan liên lỉ với Chúa 

Cha, gắn bó với Chúa Kitô và 

hiệp nhất với Chúa Thánh 

Thần. Đối với thánh nữ Clara, 

cầu nguyện không phải là một 

hành động khép kín, nhưng là 

hành động mở rộng, khi chúng 

ta để cho mình được thấm 

nhuần niềm say mê và đức ái vô 

biên của Chúa Kitô. Vì thế, 

thánh nữ xem thực tại cụ thể là 

nơi nhận biết và thực thi Thánh 

Ý Thiên Chúa. Thánh nữ xem 

các nhu cầu của chị em, sự 

mỏng giòn mà thánh nữ trải 

nghiệm nơi chính bản thân và 

nơi người khác, những sự thử 

thách và căng thẳng khác nhau 

là những cơ hội, chứ không 

phải là chướng ngại vật. Trong 

những cơ hội ấy, đoàn sủng 

chiêm niệm có thể đan xen với 

đoàn sủng bác ái, và cùng đưa 

đến việc biện phân. Luật Dòng 

thánh Clara (4,15-18) nhắc lại 

tầm quan trọng của Tu Nghị 

hằng tuần và cùng nhau tìm 

cách giúp mỗi chị em sống trọn 

vẹn ơn gọi của mình. Mỗi bước 

đi trong hành trình đã được 

xem xét trong thực tại cụ thể 

mỗi ngày. 

Chị em thân mến, chị em 

cũng được mời gọi thực hiện 

tiến trình biện phân. Thực tế 

hôm nay đang đặt ra cho chúng 

ta những câu hỏi ngày càng 

càng sâu sắc hơn về ý nghĩa 

cuộc sống. Thời đại chúng ta là 

thời đại của vận tốc, âm thanh, 

và thông tin nhanh chóng phổ 

biến trên khắp hoàn cầu. Chúng 

ta sống trong một thời đại đang 

xảy ra những biến đổi nơi con 

người, vì kỹ thuật công nghiệp 

và truyền thông đại chúng. 

Trong những hoàn cảnh đó, đâu 

là ý nghĩa của sự thinh lặng và 

chiêm niệm vốn là một phần 

của lối sống chúng ta? Một 

mặt, sự phân rã, phân biệt tôn 

giáo và lợi ích nhóm là đặc 

điểm của thế giới chúng ta, 

nhưng mặt khác thế giới này 

cũng biểu lộ xu hướng đồng 

nhất và suy nghĩ theo nhóm. 

Nếu chị em được kêu gọi 

hướng tới sự hiệp nhất trong đa 

dạng, cả trên bình diện cá nhân 

và cộng đoàn – thì đâu là điều 

mà cuộc sống chị em có thể 

cung cấp cho một thế giới như 

thế? Đâu là những câu trả lời 

mà chúng ta có thể đưa ra? Làm 

sao chúng ta có thể đối thoại để 

cùng nhau phát triển? Làm sao 

chúng ta có thể bảo đảm rằng 

tính độc lập của đan viện không 

trở thành bức tường bảo vệ, 

nhưng là tài nguyên được cung 

cấp cho tiến trình phân định 

chung. 

Tôi tin rằng đó là những câu 

hỏi mà chị em có thể nắm bắt 

với tinh thần tích cực, xác tín và 

hy vọng – vì tin rằng chúng ta 

đang được Thánh Thần hướng 

dẫn.  

HÀNH ĐỘNG 

Lắng nghe, phân định và 

cuối cùng là hành động. Hoạt 

động này được củng cố nhờ 

việc lắng nghe sâu sắc và thông 

minh, và nhờ việc biện phân 

nghiêm túc và cởi mở. Bằng 

cách đó mà sẽ xuất hiện những 

chọn lựa cổ võ sự sống, đó là 

những chọn lựa dũng cảm và 

táo bạo, đầy tính ngôn sứ như 

Phêrô, Giacôbê và Phaolô, là 

những tông đồ đã giúp Giáo 

Hội mở lòng đón nhận những 

điều mới mẻ, cởi mở tiếp đón 

lương dân (x. Cv 15,1-35). 

Chúng ta phải hành động 

một cách tự nguyện và hiệu quả 

theo gương của thánh nữ Clara. 

Trong tư cách là một phụ nữ và 

Chị Em Thanh Bần, thánh nữ 

đã không ngần ngại xoa dịu cơn 

đau hông của một chị em, bằng 

cách nằm bên cạnh và cởi chiếc 

lúp để thổi hơi ấm cho người 

chị em (x. Tiến trình phong 

thánh 7,12). Thánh nữ cũng đã 

khao khát được ơn tử đạo tại 

Marốc, lòng đầy can đảm và 

khao khát hiến mình nhiều hơn 

nữa (x. Tiến trình phong thánh 

6,6). 

Chị em thân mến, chị em 

cũng hãy can đảm khi hành 

động! Ý thức về những thách 

đố và với sự tỉnh táo của những 

người tiếp đón tương lai với 

niềm hy vọng, trung thành và 

an tâm với ơn gọi của mình, chị 

em hãy can đảm chấp nhận rủi 



Chia sẻ  7&8 – 2017 (370) 

ro khi chọn lựa một lối sống có 

tính ngôn sứ. Đôi khi xảy ra 

những sự thay đổi trong cộng 

đoàn, vì không có chọn lựa nào 

khác. Trong trường hợp mà 

tình hình không thể tiếp tục như 

trước, những chọn lựa mà 

chúng ta quyết định có thể đã 

được suy xét kỹ càng hay hữu 

hiệu hay không. Tôi tự hỏi và 

cũng hỏi chị em liệu chúng ta 

có nhất thiết phải làm như thế 

không. Liệu chúng ta không 

thể chọn lựa sự thay đổi, được 

thúc đẩy bởi sự thay đổi và đi 

đến quyết định thay đổi, 

xuyên qua việc chia sẻ những 

xác tín và tìm kiếm sự thiện và 

sự sống sao? Liệu chúng ta 

không thể hành động với thái 

độ can đảm và tín thác, chấp 

nhận thách đố và sẵn sàng 

chịu mất một điều gì đó, ngõ 

hầu cuộc sống chúng ta có thể 

tiếp tục triển nở sao?  

Nhiều cộng đoàn đang 

sống trong tình trạng lão hóa 

và mỏng manh, đó là những 

nhân tố đặt ra những câu hỏi 

liên quan đến tương lai của 

họ. Một số người thấy mình 

sống trong những hoàn cảnh 

khó khăn và được mời gọi 

sống chung với anh em và chị 

em mình dưới một hình thức 

mới. Các nhà huấn luyện được 

mời gọi phải bàn đến việc học 

tập những cách thức và ngôn 

ngữ mới, để duy trì cuộc đối 

thoại tích cực và có ý nghĩa 

với con người hiện nay; và khi 

người trẻ đến với chúng ta, họ 

cần phân định một cách chu 

đáo và được đồng hành một 

cách khôn ngoan. Chính cơ 

cấu của lối sống và cơ cấu đan 

viện của chị em cần phải được 

xem xét lại, khi những đòi hỏi 

của sự tự trị đã trở nên quá 

lớn, trong khi con đường phát 

triển tốt nhất là hiệp thông. 

Chúng ta tiếp tục được mời 

gọi thể hiện một đời sống viên 

mãn; chúng ta có thể cùng đáp 

lại lời mời gọi ấy và trao phó 

bản thân cho lời hứa của 

Thiên Chúa. Quả là điều tuyệt 

vời, nếu chúng ta cùng nhau 

đưa ra những chọn lựa một 

cách tự do và ý thức, khả dĩ 

thách thức chúng ta vượt qua 

những thông lệ đã được ấn 

định – để lấy những quyết 

định giúp chúng ta đón nhận 

những cách thức mới trong 

việc cổ võ sự sống, trung 

thành với Tin Mừng và những 

yếu tố cơ bản của căn tính: Đó 

là sự nghèo khó và tình huynh 

đệ mà thánh nữ Clara và thánh 

Phanxicô đã để lại cho chúng 

ta như một di sản. 

Tôi xin chị em cầu nguyện 

cho anh em chúng tôi; anh em 

chúng tôi cũng đang thực hiện 

một hành trình lắng nghe, biện 

phân và hành động. 

Nguyện xin Chúa Cha giàu 

lòng Thương Xót chúc lành 

cho mỗi chị em và cộng đoàn 

chị em. Ước gì Mẹ Hội Thánh 

luôn đồng hành với chị em. 

Kính chúc chị em một ngày 

Đại Lễ an vui! 

 

Roma, ngày 2 tháng 8 năm 2017, 

Đại lễ Đức Mẹ Nữ Vương Các Thiên Thần 

 

Tu sĩ Michael Anthony Perry, OFM 

      Tổng Phục Vụ và Tôi Tớ 

 

Chuyển ngữ: Antôn Nguyễn Ngọc Kính, OFM 
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22 ANH EM ĐƯỢC NHẬN VÀO TẬP VIỆN  

Chiều ngày 21/8/2017 lúc 

17g30, anh Giám tỉnh Inhaxiô 

Nguyễn Duy Lam, OFM, đã chủ 

sự nghi thức nhận 22 em vào giai 

đoạn Tập viện niên khóa 2017 – 

2018 tại tu viện Du Sinh. Nghi 

thức được cử hành trong giờ 

Kinh chiều của cộng đoàn.  

Tham dự buổi cử hành nghi 

thức nhận vào Tập viện có 

khoảng 250 người, gồm: một số 

anh em từ các cộng đoàn khác 

đến như Nhà Tỉnh Dòng, Thủ 

Đức, Bình Giả, Sông Bé, Hà 

Nội, Vĩnh Phước, Thanh Hải,…; 

một số thân nhân và bạn hữu của 

các em; và 

các anh em 

trong cộng 

đoàn Du 

Sinh. Diễn 

tiến nghi 

thức gồm: 

đọc Hiến 

Chương 

Dòng, 

xướng danh 

các tân tập 

sinh, đọc Tin 

Mừng, lời huấn 

từ của anh Giám 

tỉnh, làm phép tu 

phục, tân tập 

sinh mặc tu 

phục.  

Trong 

bài huấn từ, ngài 

đã chia sẻ với 

các em bước vào 

Tập viện rằng: cũng như hai môn 

đệ đầu tiên đã nhận lời Chúa mời 

“Hãy đến mà xem”, các em hôm 

nay cũng đã đến, xem và ở lại 

với Người, nhưng không phải 

chỉ một buổi chiều như các môn 

đệ xưa, mà ở lại cả một năm. 

Đây là thời gian thuận tiện Chúa 

ban cho các em để bắt đầu tập 

sống cuộc sống của người Anh 

em Hèn mọn, chuyên tâm cầu 

nguyện với Chúa và biện phân 

ơn gọi của mình.  

Buổi cử hành nghi thức mặc 

áo kết thúc bằng bài ca cảm tạ 

Thiên Chúa đã ban cho Tỉnh 

dòng và Hội dòng có thêm 22 

anh em sẵn sàng đáp lại tiếng 

mời gọi của Thiên Chúa là hãy 

trở nên hoàn thiện như Thiên 

Chúa là Đấng hoàn thiện. 

19 ANH EM TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU  

Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu 

trong Dòng Anh Em Hèn Mọn 

của 19 anh em được cử hành lúc 

9 giờ 30 sáng, ngày 22/08/2017, 

nhằm ngày lễ Đức Maria Nữ 

Vương, tại nhà thờ Giáo xứ Du 

Sinh – Giáo phận Đà Lạt, do anh 

Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy 

Lam, OFM, chủ tế thánh lễ và 

nhận lời khấn. Cùng đồng tế với 

anh Giám tỉnh có anh Phó 

Giám tỉnh, anh Phụ trách 

cộng đoàn Du Sinh, anh 

Giám tập, anh nguyên 

chánh xứ Du Sinh, các linh 

mục trong Tỉnh dòng và 

linh mục thân nhân của các 

khấn sinh. Ngoài ra trong 

thánh lễ còn có sự hiện diện của 

các tu sĩ nam nữ, các anh chị em 

dòng PSTT, các ân nhân trong 

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh, 
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các thân nhân của các khấn sinh 

và bà con giáo dân trong Giáo xứ 

Du Sinh.  

Trong bài huấn từ lễ tuyên 

khấn, anh Giám tỉnh đã suy niệm 

và nối kết lời chào của Sứ thần 

Gabrien dành cho Đức Maria 

trong biến cố Truyền tin: “Mừng 

vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, 

Đức Chúa ở cùng bà” với lời 

chào của thánh Phanxicô dành 

cho anh em cũng như mọi người: 

“Chúc anh em bình an và thiện 

hảo”. Anh nhắn gửi đến anh em 

tuyên khấn rằng hôm nay anh em 

cũng là những người được Chúa 

chúc phúc khi Người mời gọi 

anh em đi theo thánh Phanxicô, 

làm người Anh em hèn mọn 

mang bình an và ân sủng của 

Chúa đến cho mọi người giữa 

một thế giới 

đang chìm 

trong chiến 

tranh và thù 

hận.  

Hình ảnh 

làm cho 

nhiều người 

xúc động 

trong lễ 

tuyên khấn là 

các khấn sinh 

đã lần lượt quỳ và đặt tay mình 

trong tay anh Giám tỉnh khi đọc 

lời tuyên khấn với Thiên Chúa 

Ba Ngôi trước cộng đoàn trong 

niềm xác tín thực sự. Từ nay, các 

tân khấn sinh đã bắt đầu dâng 

cho Chúa với tất cả con người 

hồn xác của mình 

cho Thiên Chúa. 

Và một điều chắc 

chắn rằng nếu các 

tân khấn sinh hôm 

nay sống được 

cách trung tín với 

những điều mà 

mình đã khấn hứa 

thì Thiên Chúa sẽ 

ban cho sự sống 

đời đời làm gia 

nghiệp. 

Việc tuyên khấn của các tu sĩ 

hôm nay là một hành vi công 

khai nói lên lòng khao khát của 

họ muốn đáp trả lời mời gọi từ 

Thiên Chúa là sống đời dâng 

hiến. Bằng hành vi này, các tân 

khấn sinh bắt đầu bước vào đời 

sống tình yêu giữa họ với Thiên 

Chúa cách trọn vẹn hơn.  

Sau thánh lễ, các tân khấn 

sinh chụp hình lưu niệm với anh 

Giám tỉnh, các linh mục đồng tế, 

các anh em trong Tỉnh dòng và 

thân nhân gia đình các khấn sinh. 

Sau đó mọi người cùng chung 

vui với các khấn sinh trong bữa 

cơm trưa thắm đượm tình huynh 

đệ gia đình tại phòng Hội trường 

của giáo xứ. Nguyện chúc các 

tân khấn sinh luôn vững bước đi 

theo vết chân Chúa Giêsu Kitô 

cho đến cùng. 

SƠ LƯỢC VỀ GIÁO XỨ HIẾU ĐỨC VÀ NHÀ NỘI TRÚ HIẾU ĐỨC 

Giáo họ Hiếu Đức được thành 

lập vào năm 1964. Ban đầu, nhà 

nguyện được dựng tạm chỉ lợp 

tôn và vách ván với chiều dài là 

15m và ngang 7m. Ngôi nhà 

nguyện đơn sơ, nhỏ bé nằm tại 

số 212 Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường Yên Đỗ, Thành phố 

Pleiku. Thời điểm này, Giáo họ 

Hiếu Đức trực thuộc giáo xứ 

Hiếu Đạo. Chính vì thế, các cha 

quản xứ Giáo xứ Hiếu Đạo 

thường kiêm luôn giáo họ Hiếu 

Đức. Sau đây là các cha quản 

nhiệm giáo họ Hiếu Đức qua 

từng thời kỳ: 

▪ Lm. Tôma Lê Thành Ánh 

(1963 -1975) 

▪ Lm. Phêrô Phaolô Hoàng 

Văn Quy (1977-1994) 

▪ Lm. Giuse Trần Sơn Nam 

(1994-2005) 

▪ Lm. Phêrô Nguyễn Vân Đông 

(2005-2015) 

▪ Lm. Nicolas Vũ Ngọc Hải 

làm quản xứ Giáo xứ Hiếu 

Đức (từ 06/2016 đến nay). 

Từ khi anh Nicolas Vũ Ngọc 

Hải về coi sóc giáo xứ, ngài 

mong ước giúp đỡ các em dân 

tộc nghèo được đến trường để 

thoát cái dốt, cái nghèo luôn đeo 

bám dân làng. Chính vì thế, ngài 

rất quan tâm đến việc có một nhà 

nội trú cho con em người dân tộc 

tại Giáo xứ Hiếu Đức. Sau đây, 

xin được chia sẻ sơ lược một vài 

thông tin về nhà nội trú này. 

Giáo phận Kontum là một 

Giáo phận Truyền giáo, với số 

giáo dân thuộc các sắc tộc thiểu 

số chiếm hơn 2/3 tổng số giáo 

dân trong Giáo phận (215.000 

người /290.000 người).  

Do đó, trong chương trình 

Mục Vụ và Truyền giáo hướng 
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về các làng dân tộc, Đức Giám 

Mục Giáo Phận Kontum luôn 

xem chương trình Nhà Nội Trú 

dành cho các em học sinh dân 

tộc là một ưu tiên trong lãnh vực 

giáo dục. Bởi vì, phần đông các 

em đều ở những làng xa xôi, đi 

lại khó khăn, trắc trở, các em cần 

có một nơi ăn chốn ở an toàn để 

đến trường. Đa số các em ở đây 

chỉ học hết lớp 9 và sau đó nghỉ 

học ở nhà làm rẫy, làm ruộng, đi 

chăn bò giúp gia đình, vì không 

đủ sức học lên lớp 10, hoặc vì 

cha mẹ không đủ khả năng lo 

cho con cái mình học tiếp. So với 

các bạn cùng lớp người Kinh, 

các em học sinh dân tộc chịu 

nhiều thua thiệt hơn về sức học, 

về phương tiện học tập. Nhà nội 

trú sẽ là nơi giúp các em có đủ 

sách vở, giấy bút, đồng phục, 

phương tiện đến trường. Cũng 

tại nhà nội trú, các em được các 

thầy cô, các tu sĩ dạy kèm thêm 

các môn học mà các em dân tộc 

thường yếu kém, như môn Tiếng 

Việt, Toán…để theo kịp các bạn. 

Việc mở Nhà Nội Trú để tạo 

cho các em học sinh có môi 

trường đầy yêu thương, nhân 

bản, đạo đức, để giáo dục các em 

trở nên những con người tốt, để 

mai sau giúp ích cho gia đình, 

buôn làng và đồng bào sắc tộc 

của mình. Huấn luyện 

các em thành những 

người mới, có khả 

năng phục vụ, đồng 

thời cũng giáo dục các 

em biết quý trọng bản 

sắc văn hoá, tiếng nói, 

những tinh hoa của dân 

tộc mình, không đua 

đòi dễ làm mất gốc. 

Đào tạo các em trở 

thành những nhà thừa sai, biết 

tha thiết với sứ mạng truyền giáo 

cho chính đồng bào, dân làng 

của mình. 

Vì những lý do và mục đích 

trên, từ năm 2012, các anh em 

Phan Sinh đã mua lại căn hộ có 

diện tích 224m2 của một người 

dân bên cạnh Nhà thờ Hiếu Đức, 

thuộc Phường Yên Đỗ, TP 

Pleiku, để làm nhà nội trú cho 

các em học sinh dân tộc nữ từ 

các làng xa xôi trong các Huyện 

Ia Grai, Sa Thầy, Đak Đoa, 

ChưPah…đến ở để đi học. 

Đối tượng được nhận vào ở 

Nhà Nội Trú là các em học sinh 

cấp III, thuộc các sắc tộc thiểu số 

(Jrai, Bahnar, Sêđang), thuộc gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn, 

nhưng ngoan ngoãn, chăm chỉ, 

và đạo đức. Các em đi học một 

buổi tại trường Bổ Túc Văn Hóa 

Pleiku, buổi còn lại ở nhà học 

thêm các môn ở trường, lao động 

dọn dẹp, và học thêm về nhân 

bản, nữ công gia chánh, giáo lý, 

đạo đức do các thầy cô giáo tình 

nguyện và anh em Phan Sinh 

hướng dẫn. Niên khóa 2016-

2017, có 42 em đang trọ học tại 

đây. Dự kiến sang niên khóa 

2017-2018 sẽ có khoảng từ 50 

đến 60 em thuộc các lớp 10,11, 

và 12 trong các làng đến ở tại 

đây. 

Đứng trước nhu cầu về chỗ ở 

cho các em, căn nhà nội trú mà 

các em đang ở lại xuống cấp và 

trật hẹp không đáp ứng đủ cho 

các sinh hoạt học tập của các em 

hiện nay, và nhất là số các em sẽ 

đông hơn vào niên học mới 2017 

- 2018. Sau khi được phép của 

Đức Giám Mục Giáo phận 

Kontum và của Tỉnh dòng 

Thánh Phanxicô, cũng như sự 

trợ giúp tài chánh từ các ân nhân, 

tổ chức xã hội, Nhà Nội Trú đã 

chính thức được xây mới với 

diện tích 245m2 , gồm 1 trệt và 2 

lầu. Sau gần 8 tháng thi công xây 

dựng công trình Nhà Nôi Trú đã 

được hoàn tất vào đầu tháng 

8/2017. Đặc biệt, lúc 9 giờ sáng, 

ngày 20 tháng 08 năm 2017, anh 

Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy 

Lam đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn 

và cha Tổng Đại diện Gp. 

Kotum, Phêrô Nguyễn Vân 

Đông, làm phép cho ngôi Nhà 

Nội Trú mới.  

Nguyện xin Chúa Ba Ngôi 

chúc lành cho những ai đang trực 

tiếp chăm lo cho các em về vật 

chất, tinh thần, cũng như chúc 

lành cho những ân nhân đã 

quảng đại giúp đỡ tài chánh để 

xây nên ngôi Nhà Nội trú mới 

này. 

60 NĂM HỒNG ÂN KHẤN DÒNG 

Sáng ngày 14 tháng 08, khác 

với nhịp sống cầu nguyện và lao 

đông thường ngày, không khí 

của Thỉnh viện Phanxicô Bình 

Giã trở nên rộn rã với những 

tiếng nói cười của mọi người đến 

tham dự Thánh lễ mừng bổn 

mạng cộng đoàn và mừng Ngọc 
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khánh Khấn dòng của thầy 

Carôlô Nguyễn Thành Triệu.  

Khoảng 8h00, cộng đoàn vui 

mừng đón tiếp anh Giám tỉnh, 

các anh em của các cộng đoàn 

Nhà Tỉnh dòng, Thủ Đức, Cầu 

Ông Lãnh, Hòa Hội, Xuân Sơn 

và quý khách mời của thầy 

Carôlô. Đến 9h30, đoàn đồng tế 

tiến vào nguyện đường trong 

giai điệu hân hoan của bài ca 

nhập lễ. Thầy Carôlô dẫn đầu 

đoàn rước và dâng lên Thiên 

Chúa cây nến hồng tượng trưng 

cho tình yêu dâng hiến trong 

suốt 60 năm qua.  

Trong bài giảng lễ, anh Antôn 

Vũ Hữu Lệ, Phụ trách cộng đoàn 

Bình Giã đã gợi ra một mắt xích 

nối kết giữa ơn gọi làm Kitô hữu 

nhờ Bí 

Tích Rửa 

Tội với 

ơn gọi 

dâng hiến 

của người 

tu sĩ qua 

ba hình 

ảnh: thứ 

nhất, 

người 

thanh 

niên 

trong Tin 

Mừng theo thánh Matthêu là một 

Kitô hữu rất tốt lành; thứ hai, 

thầy Carôlô là một người chọn 

đời sống thánh hiến qua việc 

tuyên khấn sống ba lời khuyên 

Phúc Âm trong dòng Anh Em 

Hèn Mọn; thứ ba, Thánh 

Maximiliano Maria Kolbe, một 

người anh em Phan Sinh, đã tự 

nguyện hiến mạng sống cho một 

bạn tù để đạt đến đỉnh cao của 

tình yêu như Đức Giêsu Kitô. 

Thánh lễ tiếp tục sốt sắng trong 

phần Phụng vụ Thánh Thể.  

Trước khi ban phép lành cuối 

lễ, thay mặt anh em trong Tỉnh 

dòng và toàn thể cộng đoàn, anh 

Giám tỉnh có đôi lời tâm tình 

chúc mừng tuổi ngọc của thầy 

Carôlô. Anh Giám tỉnh nhấn 

mạnh đến mẫu gương sống tình 

huynh đệ của thầy, đồng thời 

sánh ví thầy như “giềng mối” 

liên kết cộng đoàn thành một gia 

đình ấm áp đầy tình yêu thương. 

Sau đó, cộng đoàn và thân nhân 

trao gửi cho thầy những món quà 

thân thương. Ngày mừng lễ kết 

thúc với bữa cơm huynh đệ vui 

tươi và đơn sơ. 

THƯỜNG HUẤN CHO CÁC ANH EM KHẤN TRỌN “DƯỚI 10” NĂM 

Từ ngày 1-4/8/2017, Tỉnh 

dòng tổ chức Khóa thường huấn 

dành cho những anh em khấn 

trọn dưới 10 năm, tại Cộng đoàn 

Cù Lao Giêng, Giáo phận Long 

Xuyên. Số tham dự viên là 47 và 

5 anh hướng dẫn đồng hành. Chủ 

đề của năm nay: Linh đạo Phan 

Sinh – Sống hèn mọn. 

Buổi khai mạc đã bắt đầu vào 

lúc 7giờ30 với lời cầu nguyện 

khai mạc của anh em lớp khấn 

2013 và sau đó, anh Giuse Vũ 

Liên 

Minh, 

Thư ký 

Huấn 

huyện và 

Học vấn 

tuyên bố 

khai mạc 

khóa 

thường 

huấn U10 

năm 

2017. 
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Anh Gioan TC Nguyễn Phước, 

Điều phối viên Thường huấn 

giới thiệu chương trình sinh hoạt 

cho 4 ngày trước khi anh em đi 

thảo luận nhóm. Sau buổi thảo 

luận nhóm, anh em quy tụ lại hội 

trường để lắng nghe các ý kiến 

đã được đúc kết từ các tổ. Anh 

em chia sẻ lại kinh nghiệm sống 

của mình trong một năm qua, sau 

khi anh em quyết tâm thực hiện 

bản đúc kết của khóa U10 năm 

2016 tại Cộng đoàn Du sinh với 

đề tài về môi sinh. Buổi chiều, 

anh Gioan TC Nguyễn Phước 

trình bày cho anh em với đề tài: 

“Hèn Mọn Phan Sinh”. 

Khóa U10 bước sang ngày 

thứ hai với đề tài: “Cổ võ Công 

lý, Hòa bình, và Chăm sóc tạo 

thành” do anh Anselm Nguyễn 

Hải Minh trình bày. Anh em 

được mời gọi hãy trở nên sứ giả 

hòa bình cho thế giới trong tinh 

thần Phan Sinh. Đây là đề tài 

được anh em quan tâm và tham 

gia thảo luận sôi nổi. Tiếp theo 

là giờ thảo luận nhóm, anh em 

tiếp tục suy tư sâu hơn về tinh 

thần “Công lý và hòa bình”. Đề 

tài không mới nhưng đang là vấn 

đề quan tâm của nhiều anh em 

trẻ hôm nay. Vào đầu giờ chiều, 

anh Giuse Vũ Liên Minh đã chia 

sẻ với anh em về đề tài: “Không 

lấy gì làm của riêng và sống 

nghèo giữa người nghèo”. Đề tài 

này gợi cho anh em hướng đến 

sự triệt để của đời sống con 

người. Sở dĩ không lấy gì làm 

của riêng vì 

điều làm nên 

mình không 

phải là “sở 

hữu” mà là “sự 

tương quan” 

với Đấng tuyệt 

đối. Những tư 

tưởng này tiếp 

tục được anh 

em thảo luận 

tại các nhóm 

nhỏ.  

Ngày thứ ba, anh Phanxicô X. 

Phó Đức Giang trình bày cho 

anh em đề tài: “Làm việc cách 

trung tín”. Đề tài này đã thu hút 

các anh em hăng say bày tỏ 

những thao thức của mình trong 

đời sống Cộng đoàn, Tỉnh dòng. 

Vào buổi chiều, anh Giám tỉnh 

Inhaxiô Nguyễn Duy Lam đã 

gặp gỡ và trao đổi với anh em. 

Anh Giám tỉnh ghi nhận những 

thao thức, những khó khăn của 

anh em gặp phải trong các sứ vụ, 

tại các cộng đoàn. Anh em đã 

trao đổi cách thẳng thắn và cởi 

mở. Ngoài ra, anh Giám tỉnh 

cũng chia sẻ một số thông tin và 

những khó khăn hiện tại của 

Tỉnh dòng; mời gọi anh em dấn 

thân hơn nữa cho các sứ vụ của 

Tỉnh dòng trong thời gian tới. 

Anh nói: “Chính anh em là thành 

phần nòng cốt làm nên sức mạnh 

của Tỉnh dòng chúng ta”. Sau 

phần chia sẻ của anh Giám tỉnh, 

tất cả anh em cùng đi thăm viếng 

nhà thờ Đức Bà Cồn Trên và Họ 

đạo Cồn Én. 

Ngày thứ tư, cũng là ngày 

cuối cùng của Khóa Thường 

huấn. Buổi sáng, anh em có một 

tiết để trao đổi, góp ý và thông 

qua Bản ghi nhớ do Ban thư ký 

tổng hợp; cũng như lượng giá 

chung về công việc tổ chức, nội 

dung của khóa Thường huấn. 

Tiết hai, anh Giám tỉnh gặp gỡ 

và trao đổi, cũng như giải đáp 

những thắc mắc mà anh em nêu 

ra. Sau đó, anh em có giờ chầu 

Thánh Thể để tạ ơn Chúa về 

những điều tốt đẹp Người đã ban 

cho anh em trong suốt thời gian 

diễn ra Khóa Thường huấn. Sau 

cơm trưa, phần chính yếu của 

Khóa thường huấn U10 năm 

2017 đã hoàn tất. Chương trình 

sinh hoạt của khóa học cũng đã 

dần khép lại. Chỉ còn một trạm 

cuối cùng là anh em đi thăm các 

bệnh nhân tâm thần tại cơ sở Ân 

Phúc Cần Thơ do các anh em 

Phan Sinh đang phụ trách vào 

buổi chiều trên đường trở về Sài 

Gòn.  

Kết thúc một khóa thường 

huấn kéo dài suốt 4 ngày tại 

Cộng đoàn Cù Lao Giêng. Anh 



Chia sẻ  7&8 – 2017 (370) 

em cảm thấy hài lòng. Có những 

ngày được bồi bổ về mặt tinh 

thần và đời sống 

tình huynh đệ cách 

chân thành. Anh em 

trước tiên phải cảm 

tạ Thiên Chúa đã 

cho anh em có thời 

gian ngồi lại với 

nhau. Kế đến, anh 

em cám ơn các anh 

hữu trách đã đồng 

hành và hướng dẫn 

anh em suốt khóa học; cám ơn 

các anh em tại Cộng đoàn Cù 

Lao Giêng đã phải hy sinh vất vả 

nhiều để chuẩn bị đón tiếp và lo 

lắng cho anh em trong 4 ngày 

qua có được chỗ nghỉ ngơi và ăn 

uống đầy đủ. Thời gian thường 

huấn là một dịp tốt để anh em 

sống gần nhau, chia sẻ những vui 

buồn trong đời sống của mình, 

giúp nhau ý thức hơn về ơn gọi 

và sứ vụ của mỗi người để cùng 

tiến bước đến các vùng ngoại 

biên của thế giới. 

KHÓA GẶP GỠ CÁC ANH LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ    

Trong hai ngày, 25-26/07, 33 

anh em đang làm công tác Quản 

lý, Kế Toán, Thủ Quỹ của các 

Cộng đoàn, Điểm đã quy tụ về 

Vĩnh Phước – Nha Trang để 

tham dự khóa thường huấn đầu 

tiên của nhiệm kỳ 2017-2020. 

Đây là khóa thường huấn thường 

niên do Ban Quản Lý Tỉnh dòng 

tổ chức, nhằm giúp cho các anh 

em đang làm nhiệm vụ quản lý 

tại các cộng đoàn có thời gian 

sống chung huynh đệ với nhau, 

để cùng nhau trao đổi kinh 

nghiệm và nâng cao kỹ năng 

công việc, thông qua các bài 

trình bày và chia sẻ sau đây:  

Ngày thứ nhất, sau khi lần 

lượt lắng nghe các đề tài: Quản 

lý trong Hiến Chương và Nội qui 

Dòng (do anh Anphong Nguyễn 

Công Minh trình bày) – Những 

nền tảng Phan Sinh và Tin Mừng 

(do anh 

Norberto 

Nguyễn Văn 

Khanh trình 

bày), các 

anh em tham 

dự viên đã 

cùng nhau 

thảo luận sôi 

nổi các nội 

dung liên 

quan đến các 

đề tài đã 

học tập; 

cũng như 

giúp nhau 

tháo gỡ 

các vấn 

đề liên 

quan đến 

việc quản 

lý tại 

cộng 

đoàn.  

Ngày 

thứ hai, sau khi tham dự thánh lễ 

sáng chung với cộng đoàn Giáo 

xứ Vĩnh Phước do anh Giám tỉnh 

Inhaxiô Nguyễn Duy Lam chủ 

tế, anh em tham dự viên tiếp tục 

được đào sâu kỹ năng công tác 

quản lý bằng các tiết học và thực 

hành về Qui tắc hướng dẫn lập 

và thực hiện Dự Án (do anh 

Phêrô Trần Ngọc Phú, trình 

bày), Phần mềm Kế Toán Tỉnh 

Dòng (do anh Phêrô Nguyễn 

Văn Mười trình bày), Vấn đề 

Phân nhiệm, sổ sách – báo cáo 

thu chi… (do anh Giuse Nguyễn 

Văn Huân trình bày). Buổi chiều 

của ngày thứ hai, anh em dành 

trọn thời gian cho nhau để đi 

tham quan và tắm biển.  

Khóa Thường Huấn Quản Lý 

năm nay tổ chức tại cộng đoàn 

Vĩnh Phước đã diễn ra trong bầu 

khí thảo luận sôi nổi về những 

bài học, về những vấn đề thuận 

lợi và khó khăn trong công tác 

quản lý tại các cộng đoàn. Đặc 

biệt, anh em đã có được hai ngày 

sống đậm đặc tình huynh đệ 

Phan Sinh, và cảm nhận nhiều 

ơn Chúa nâng đỡ cho mình trong 

sứ vụ quản lý mà Tỉnh dòng và 

Cộng đoàn đã tín nhiệm giao 

phó. Tạ ơn Chúa về khóa thường 

huấn Quản lý 2017 đã diễn ra tốt 

đẹp.   
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KỲ GẶP GỠ ĐẦU TIÊN CỦA CÁC HỮU TRÁCH NHIỆM KỲ 2017-2020 

Từ chiều ngày 17 đến ngày 

19/7/2017, 46 anh em gồm các 

phụ trách cộng đoàn/điểm, các 

hữu trách đứng đầu các văn 

phòng, ban ngành trong Tỉnh 

dòng, và các anh trong HĐTD, 

đã gặp gỡ tại Trung Tâm Hành 

Hương Tổng Giáo phận Sài Gòn 

- Bãi Dâu, Vũng Tàu, để tham dự 

kỳ họp thường huấn thường niên 

dành cho hữu trách. Đây là kỳ 

gặp gỡ các hữu trách đầu tiên 

của nhiệm kỳ 2017-2020 do Ban 

Điều hành Tỉnh dòng cùng với 

Ban Thường Huấn tổ chức. Nội 

dung kỳ họp tập trung vào các 

bài trình bày và chia sẻ sau:  

“Phụ trách – Người linh 

hoạt thứ nhất và cần thiết của 

việc 

thường 

huấn 

trong 

huynh đệ 

đoàn địa 

phương” 

do anh 

Gioan 

TC 

Nguyễn 

Phước 

trình 

bày, 

nhằm giúp các anh hữu trách, 

đặc biệt 

là các 

anh 

Tân 

phụ 

trách, 

hiểu 

được 

nhiệm 

vụ và 

vai trò 

của 

người 

Phụ 

trách trong cộng đoàn. 

Kế đến là các bài “Hướng 

dẫn linh hoạt đời sống Tỉnh 

Dòng nhiệm kỳ 2017 – 2020” do 

anh Vinh sơn Hạnh giới thiệu; 

“Xây dựng dự phóng Cộng 

đoàn”, do anh Anselm Hải Minh 

trình bày. Sau đó, là báo cáo của 

2 văn phòng Huấn Luyện & Học 

vấn; Phúc Âm Hóa & Truyền 

giáo; báo cáo của Ban JPIC; Ban 

Quản Lý Tỉnh dòng. Các báo cáo 

đã soi sáng và đóng góp ý tưởng 

vào việc định hướng cho Hội 

đồng Tỉnh dòng lên kế hoạch 

linh hoạt đời sống Tỉnh dòng 

nhiệm kỳ 3 năm (2017-2020).  

Nội dung cuộc họp còn được 

bổ sung và làm phong phú thêm 

từ các chia sẻ về các mối bận tâm 

của 27 anh phụ trách, trưởng 

điểm, trưởng nhà con, trưởng 

các cơ sở. Ngoài ra, một số chia 

sẻ thảo luận khác về đời sống 

Tỉnh dòng như: việc mua bảo 

hiểm y tế, thực hiện các dự án, 

kỷ luật tu trì, và truyền thông,… 

Kỳ họp kết thúc sau phần 

lượng giá về công tác tổ chức, 

nội dung học tập, nơi ăn chốn 

ở,… Nhìn chung, kỳ họp đã diễn 

ra tốt đẹp, với những ơn lành mà 

Chúa đã tuôn đổ xuống trên từng 

anh em, mỗi cộng đoàn và toàn 

thể Tỉnh dòng. Tạ ơn Chúa vì 

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn 

tình thương (x. Tv 135,1). 
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TIN HỘI DÒNG 
 

ANH EM HÈN MỌN TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG GIÁO HỘI ĐỒNG HÀNH 

VỚI THÁNH BONAVENTURA XỨ BAGNOREGIO. 
 

Năm nay kỷ niệm 800 năm 

ngày sinh của thánh 

Bonaventura. Ngài, một gương 

mặt trọng yếu trong gia đình 

Phan Sinh, sinh ra khoảng năm 

1217 tại vùng Bagnoregio, gần 

Orvieto (Ý). Ngài gia nhập dòng 

năm 1245 sau khi tốt nghiệp đại 

học Khoa Nghệ thuật Nhân văn. 

Ngài làm như thế bởi vì ngài 

chịu ảnh hưởng của Alexander 

Hales là người mà trước đó, do 

bị thu hút bởi linh đạo Phan 

Sinh, đã chuyển từ thế giới khoa 

bảng sang thế giới tu trì. 

Bonaventura là khoa trưởng thần 

học ở Đại học Paris năm 1255; 

năm 1257, ngài được bầu làm 

Tổng Phục vụ; và năm 1272, 

ngài được phong làm Hồng y 

giáo chủ xứ Albano với trách vụ 

chuẩn bị Công đồng Lyon. Ngài 

qua đời ngày 15/07/1274 khi 

đang tham dự công đồng này. 

Toàn bộ tác phẩm của ngài, 

Opera omnia, đã được xuất bản 

thành 9 tập giữa những năm 

1882 và 1902 bởi các anh em ở 

Quaracchi. 

Đối với Bonaventura, con 

người là một hữu thể với nhiều 

ước muốn sâu thẳm. Các ước 

muốn này liên quan cả lý trí lẫn 

tình cảm trong việc tìm kiếm và 

thưởng thức vẻ đẹp của mọi sự 

vật. Và chính ước muốn kiếm 

tìm sự hài hòa cuốn hút chúng 

hướng về tha thể. Đồng thời, 

Bonaventura xem con người đầy 

ước vọng này như một hữu thể, 

do bởi trực giác rằng những gì ở 

phía trước đều có ý nghĩa, đã biết 

chấp nhận các đòi hỏi của cuộc 

hành trình. Con người biết rằng, 

bên dưới vô vàn các cách thức 

khác biệt nhau qua đó thế giới 

được tỏ bày, có một sự 

hiện diện duy nhất và 

thường hằng mà từ đó 

mọi sự phát xuất và 

hướng về đó mọi sự 

quay trở về. Đối với 

Bonaventura, Đức 

Giêsu Kitô là tâm điểm 

của sự kết hiệp tiềm thể 

của mọi sự. (Qui tâm 

Kitô, Christocentrism), 

bởi vì, trong Ngài mọi 

sự đều khởi nguồn và 

hoàn tất. Trong Đức 

Kitô, ước vọng của con 

người cũng tìm được 

con đường dẫn đến 

những câu trả lời mà nó 

tìm kiếm và ao ước. 

Bonaventura xem uớc muốn 

có một ý thức về sự kết hợp giữa 

Thiên Chúa và thế giới (và mọi 

sinh vật trong đó) như được diễn 

tả trong ba lãnh vực chính của 

cuộc đời của ngài như một Kitô 

hữu: 

1. Trong kinh nghiệm khổ chế 

và huyền nhiệm của việc tìm 

kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa 

được mạc khải trong nhân tính 

của Đức Kitô; 

2. Thông qua sự đối thoại văn 

hóa với các dân tộc của thời đại 

của ngài, nối kết đức tin và lý trí 

lại với nhau. 

3. Và sau cùng, trong sự dấn 

thân của ngài cho Dòng Anh em 

Hèn mọn: củng cố và duy trì nó 

trong lòng trung thành với 

Phanxicô và trong sự phục vụ 

Giáo hội. 

1. Trên hết, là một “người của 

Thiên Chúa,” Bonaventura đã 

trở thành một “người hướng dẫn 

thiêng liêng” cho cả người nam 

cũng như người nữ. Rất nhiều 

bài viết mang cả tính khổ hạnh 

lẫn tu đức làm chứng cho điều 

này. Ở điểm đầu, ngài cố gắng 

mô tả một tiến trình, qua đó 

chúng ta tiến dần đến Thiên 

Chúa trong khoảng không gian 

và thời gian cá biệt của chúng ta, 

trong khi ở các bài viết về tu đức, 

mục đích của ngài là làm nổi dậy 

tình yêu của chúng ta với Thiên 

Chúa, điều hướng các tình cảm 

của chúng ta về đời sống của 

Đức Kitô và chiêm ngắm nhân 

tính của Ngài. Trong các bài viết 

này, cũng như trong tất cả các 

bài viết khác của ngài, vị Tiến sĩ 

chí ái bám sâu vào Lời của Chúa, 

là thức ăn đã nuôi sống ngài qua 

việc kiên trì đọc và chiêm niệm 

dựa trên Thánh Kinh. 

Giữa rất nhiều điểm quan 

trọng mà ngài bàn đến, có một 

điểm được ngài nhấn mạnh cách 

đặc biệt, đó là: trong đời sống 

thiêng liêng, tình yêu chúng ta 

dành cho Thiên Chúa không thể 
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bị giản lược thành một dạng cảm 

xúc thuần túy và nặng phần tình 

cảm theo bản năng. Nó cần 

những mô mẫu và những qui 

trình được suy nghĩ kỹ càng. Các 

mẫu mực và các qui trình này 

giúp cho linh hồn hoạt động. 

Không có một qui trình khổ chế 

được sắp xếp lớp lang, linh hồn 

con người sẽ thấy khó khăn 

trong việc tìm ra một sự yên tĩnh 

và thinh lặng cần thiết cho phép 

nó nghe, thấy, nếm cảm, đánh 

hơi và đụng chạm đến mầu 

nhiệm Thiên Chúa. Đối với 

Bonaventura, đây không phải là 

một cuộc “chinh phục” Thiên 

Chúa, nhưng là một động thái 

“để cho chính mình được tìm 

thấy”- bằng cách mở lòng ra để 

gặp gỡ Thiên Chúa, một bất ngờ 

không thể nghĩ tưởng. 

Bonaventura cũng nhắc nhở 

chúng ta, trong tư cách là những 

tu sĩ, một yếu tố quan trọng thứ 

hai, đó là: trong quá khứ và trong 

hiện tại, thế giới luôn cần những 

“vị thầy tinh thần”- nghĩa là 

những người nam và những 

người nữ mà chứng tá đời sống 

của họ có khả năng giúp đỡ các 

người khác trong tiến trình 

hướng về một trải nghiệm về 

Thiên Chúa. Tuy nhiên, việc 

cung cấp một “huấn luyện thiêng 

liêng” như thế phải được đặt nền 

tảng trên những trải nghiệm cá 

nhân sâu đậm và thực sự, do đó, 

đem lại cho lộ trình thiêng liêng 

một hương vị đích thực Phan 

Sinh. Vâng, thế giới cần những 

nhà chiêm niệm, nhưng họ phải 

có khả năng loan báo niềm vui 

Tin Mừng và nét đẹp của việc 

sống đoàn sủng Phan Sinh trong 

huynh đệ đoàn. Truyền thống 

thiêng liêng của chúng ta,- được 

xây nên qua các thánh địa và 

những gương sống đặc biệt 

thánh thiện và có học vấn cao-, 

có một sự phong phú mà thế giới 

hôm nay nhìn nhận như  thật sự 

có hiệu năng trong việc đạt được 

một sự trưởng thành thiêng liêng 

chân thật. 

2. Bonaventura cũng là một 

giáo sư đại học. Ngài trải nghiệm 

lòng ao ước Thiên Chúa như một 

nguồn của sự kinh ngạc và tình 

yêu thiêng liêng, và ngài đã diễn 

tả điều này qua một cuộc đối 

thoại nhiệt tình với nền văn hóa 

của thời đại ngài. Giáo thuyết 

của ngài được củng cố bởi hai 

chân lý sau đây: con người được 

dựng nên để đạt đến sự Khôn 

ngoan thần linh, để nếm cảm sự 

khôn ngoan của Thiên Chúa- 

nhưng chỉ bằng lý trí, và thông 

qua các chân lý của khôn ngoan 

mà điều này có thể xảy ra. Trong 

bối cảnh của đời sống đại học 

vào giữa thế kỷ 13, có một vấn 

đề buộc phải đối diện, đó là dung 

hòa triết học với thần học, lý trí 

và đức tin, trí khôn và tình cảm, 

tri thức và tình yêu. Có một nguy 

hiểm là hai lập trường tri thức có 

thể đi song đôi với nhau, với 

nguy cơ là tạo nên hai chân lý - 

một là triết học và một là thần 

học, chân lý này xa lạ với chân 

lý kia, hoặc chân lý này xung đột 

với chân lý kia. Giải đáp của 

Bonaventura lệ thuộc vào hai tư 

tưởng chính yếu: con người đang 

ở trên lộ trình tiến về Cái Duy 

Nhất, Cái Chân, và Cái Thiện 

(những biểu đạt của mầu nhiệm 

Chúa Ba Ngôi phản ánh trong 

mọi sự vật); đồng thời mỗi một 

người được Đức Kitô, -Đấng là 

chân lý, và là thầy dạy bên trong, 

Đấng sáng soi mọi người trong 

thế giới,- đồng hành trên con 

đường này. 

Như thế, Bonaventura không 

loại trừ các tư tưởng triết học 

mới gắn liền với Aristote, ngược 

lại, ngài cố gắng tháp nhập 

chúng vào trong quan niệm về 

một con đường duy nhất và tiệm 

tiến mà trí khôn, được khơi động 

bởi các ước vọng của con tim và 

được lý trí nâng đỡ, hành trình 

hướng về Thiên Chúa. Một 

nguyên tắc căn bản mà 

Bonaventura muồn nhắc nhở các 

người đồng thời là: trí khôn là 

con đường dẫn đến sự khôn 

ngoan, tuy nhiên nếu nó khép 

mình trên chính nó, nó sẽ không 

thể tránh được việc rơi vào sai 

lầm. 

Bonaventura đề xuất hai 

chiến thuật căn bản cho các anh 

em Phan sinh sống trong thế kỷ 

thứ 21 – trong một thế giới ở đó 

tri thức khoa học và kỹ thuật 

thống trị. Tri thức này rất quyền 

uy, phổ cập và xem ra dửng dưng 

với “Tha thể” (the Other) và 

“Đấng ở bên trên” (the Beyond). 

Trước tiên, ngài đòi chúng ta có 

một thái độ đối thoại thật sự và 

dấn thân, có một cái nhìn tích 

cực và trân trọng đối với các khả 

năng của con người, nhìn nhận 

rằng chúng là một biểu lộ chắc 

chắn vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã 

ban cho thụ tạo và cho con 

người. Cái nhìn của 

Bonaventura không phù hợp với 

bất cứ thái độ nào tránh xa, hoặc 

đối nghịch thế giới với các kỹ 

năng khoa học và kỹ thuật của 

nó, hoặc từ chối tri thức và phát 

triển. Mầu nhiệm Một Chúa Ba 

Ngôi hiện hữu ở trong mọi thưc 

tại; mọi vật đều mang dấu ấn của 

sự hiện diện của Thiên Chúa, và 

bên trong con người là khả năng 

khám phá ý nghĩa này và loan 

báo vẻ đẹp của nó. 

Đồng thời, liên can đến thế 

giới này, ngài cũng mời gọi 

chúng ta phát huy một ý thức về 

sự mở lòng ra với siêu việt, nhắc 

nhở cho con người hôm nay hai 

sự thật quan trọng và đầy khích 

lệ. Trước tiên, mọi quy trình của 

tư tưởng đều dẫn con người đến 

một chân lý sâu hơn; đến sự thật 

kết hợp các phân đoạn rời lẽ và 
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hướng dẫn chúng ta đến một sự 

tròn đầy, một tròn đầy vượt quá 

tri thức và đòi hỏi tình yêu. Việc 

chúng ta đóng mình lại một cách 

có ý thức đối với cái vô cùng có 

thể làm con người dừng lại nơi 

khoa học và công nghệ vốn vô 

hồn và không có hy vọng. Ngoài 

ra, mầu nhiệm Tình Yêu Thiên 

Chúa Ba Ngôi là cái đem lại sự 
sống cho tất cả các cố gắng của 

chúng ta tiếp cận Cái Duy Nhất, 

Cái Chân, Cái Thiện. Với đức tin,- 

một niềm tin đem lại cho chúng ta 

xác tín-, chúng ta phải loan báo 

rằng mầu nhiệm cứu độ của Đức 

Kitô đang hoạt động trong mỗi 

một cố gắng nhằm mang lại một 

thế giới tốt hơn, nhân bản hơn, và 

rằng chính Đức Kitô tự trao ban 

chính mình không giới hạn cho 

mỗi một người ở mọi thời đại.  

3. Cuối cùng, Bonaventura 

được trao ban trách vụ đối với Hội 

Dòng, khi ngài được chọn làm 

Tổng Phục vụ năm 1257 và ở mãi 

trong chức vụ này cho đến khi 

ngài qua đời (1274). Điều này cho 

thấy sự tín nhiệm to lớn mà anh 

em trong Dòng dành cho ngài. Họ 

xem ngài như một món quà không 

thể thay thế cho đời sống của 

Dòng trong một giai đoạn phát 

triển cực kỳ nhanh. 

Trước tiên, ngài muốn giúp 

anh em nối kết với Phanxicô ở 

bình diện các lý tưởng, để anh em 

sống trung thành hơn ơn gọi tu sĩ 

của họ. Điều mà ngài nhắm đến, 

đó là thiết lập lại các lý tưởng mà 

Phanxicô Assisi đã để lại như một 

di sản, trong một cách có thể đưa 

anh em đến đó như một nguồn của 

sự tăng trưởng thiêng liêng và 

hiệp thông, thay vì xung đột và vô 

trật tự. Sự nghèo khó, khiêm 

nhường, trung tín trong các công 

việc hằng ngày, đời sống cầu 

nguyện và huynh đệ, và một lối 

sống đơn giản và khiêm tốn, tất cả 

làm nên một lời mời gọi cho Hội 

Dòng đang có nguy cơ đi trật 

hướng do bởi uy tín và quyền lực 

mà anh em Phan Sinh đạt được 

bên trong Giáo hội và xã hội. 

Trong ý thức này, việc viết lại đời 

sống của Phanxicô là vô cùng 

quan trọng: không có mẫu mực 

của cái đẹp này, trong đó tình yêu 

nhiệm mầu của Thiên Chúa chiếu 

sáng, và không có một sự dấn thân 

quảng đại với thế giới trong hiệp 

thông với “Đức Kitô khó nghèo”, 

các anh em Phan Sinh chắc sẽ cảm 

thấy khó sống được một đời sống 

đích thực hèn mọn. 

Bên cạnh việc nuôi dưỡng một 

đời sống có chất lượng bên trong 

gia đình Phan Sinh, ngài cũng 

quan tâm đến việc làm cho anh em 

sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu trí 

thức và mục vụ của Kitô giáo 

bằng cách tổ chức và hỗ trợ các 

khóa học nghiêm ngặt. Điều này 

là một sự kế tục của các quyết 

định của Phanxicô nhằm đáp lại 

đòi hỏi cải cách được công bố năm 

1215 ở công đồng Latêranô thứ tư. 

Bonaventura đã cảm thấy sự khẩn 

trương kêu gọi anh em phục vụ 

Giáo hội phổ quát và cung cấp cho 

họ sự giáo dục trí thức và mục vụ 

cần thiết, nhưng không cho phép 

họ có lý do để khoe khoang, hoặc 

để cạnh tranh với giáo hội địa 

phương. Nếu họ chỉ cần giữ được 

bản thân khỏi rơi vào sự ganh đua 

và ước muốn quyền lực, họ đã có 

thể thông ban sự khai sáng và điều 

thiện, có thể đáp trả lại các đòi hỏi 

của thời đại và của Tin Mừng 

trong một cách thức khiêm tốn, 

nhưng cũng không vì thế mà kém 

hiệu năng. 

Chính vì thể mà Bonaventura 

mời gọi chúng ta làm một cuộc 

chọn lựa liên can đến hai vấn đề 

lớn. Trước tiên, ngài khuyến 

khích chúng ta nuôi dưỡng và bảo 

vệ tương quan của chúng ta với lý 

tưởng của đời sống Tin Mừng đã 

được Phanxicô diễn tả một cách 

độc nhất vô nhị. Điều này cho 

phép chúng ta trở thành những 

người anh em hèn mọn mở lòng 

mình ra với các nhu cầu của thế 

giới này, và có khả năng chuyển 

tải một sứ điệp đặc trưng bởi sự 

đơn sơ, niềm vui và hèn mọn, tình 

huynh đệ và tính ngôn sứ. Thêm 

vào đó, sống trong lòng Giáo hội, 

chúng ta cần phải có một sự hiểu 

biết thần học chắc chắn, một nền 

giáo dục mục vụ tốt, và một dấn 

thân mạnh vào việc truyền giáo. 

Nói tóm, ngài nhắn nhủ chúng ta 

rằng, để trở thành muối và ánh 

sáng cho trần thế -với một hương 

vị đặc trưng « Phan Sinh », chúng 

ta cần trở nên những sứ giả đáng 

tin cậy không những bởi cách 

sống của chúng ta, nhưng còn bởi 

“khả năng” trình bày Lời cứu độ 

của chúng ta.  

Nếu chúng ta còn muốn là 

những anh em hèn mọn của dân 

chúng, những con người mang tin 

vui đến các con đường của thế 

giới của chúng ta, thì Bonaventura 

nhắc nhở chúng ta rằng đời sống 

Phan Sinh của chúng ta có ba yếu 

tố chính yếu: một tương quan bền 

chặt và khả tín với mầu nhiệm của 

tình yêu của Thiên Chúa; đời sống 

huynh đệ được đặc trưng bởi sự 

hòa bình và là một dấu chỉ của 

nhân loại được giải hòa; và cuối 

cùng, một giáo dục trí thức 

nghiêm túc cho phép chúng ta đối 

thoại cách hiệu năng và đầy thẩm 

quyền với thế giới của chúng ta. 

Điều liên quan ở đây không phải 

là việc thiết lập lại một Hội dòng 

to lớn, nhưng có lẽ là chấp nhận 

cách khiêm tốn con số và định chế 

hiện nay của chúng ta. Được củng 

cố bởi một cái nhìn mới về 

Phanxicô, chúng ta sẽ có thể trở về 

cách chân thật là những « người 

anh em hèn mọn » (friars minor). 

Chính khởi đi từ góc độ này mà 

chúng ta phải bắt đầu làm lại cuộc 

hành trình với hăng say, khôn 

ngoan và quảng đại. Chúng ta sẽ 

tìm cách làm cho Tin Mừng đã 

được Phanxicô loan báo và được 

Bonaventura tái khẳng định, vang 

dội lên - chạm vào tâm trí và con 

tim của thế giới hôm nay của 

chúng ta, một thế giới khao khát 
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niềm hy vọng và vẫn ước mong 

nhìn “lên trên” để gặp “Tha thể” 

Kết luận: 

Trong các bài viết của ngài, 

Bonaventura dùng hình tròn để 

mô tả chuyển động xảy ra giữa 

Thiên Chúa và con người. Thay vì 

một tương quan theo chiều thẳng 

đứng, ngài nói đến một chuyển 

động vòng tròn mà động lực là sự 

tìm kiếm lẫn nhau giữa cả hai 

phía: Thiên Chúa và con người- 

hai lữ khách được gắn chặt với 

nhau bởi cùng một khát vọng hòa 

hợp. Con người lên đường trên lộ 

trình của nó đã được Đấng Duy 

nhất, - Đấng đã tự biến mình thành 

lữ khách nhằm gặp con người bất 

kỳ ở đâu - ân cần gặp gỡ. Hành vi 

cuối cùng của lộ trình tâm trí sẽ 

không phải là « nhận biết » (to 

apprehend) hiểu theo nghĩa thống 

trị, nhưng là « được hiểu ». Thật 

vậy, điều này có nghĩa là được ôm 

lấy bởi Đấng, chỉ vì yêu mến mà 

ở trong chúng ta, cho phép chúng 

ta gặp Người trong tất cả các nỗ 

lực của chúng ta hướng về hiệp 

nhất, chân lý, và thiện hảo. Đây là 

sứ điệp cấp bách và sâu sắc mà 

Bonaventura mời gọi chúng ta 

thông hiểu và truyền đạt cho các 

người khác, một dấu chỉ của sự 

hiện diện của chúng ta trong thời 

đại khó khăn và biến chuyển 

nhanh chóng này. Thánh 

Bonaventura giúp chúng ta “dang 

đôi cánh” (spread the wings) của 

niềm hy vọng, một niềm hy vọng 

dẫn chúng ta đến chỗ nên giống 

ngài, những người không ngừng 

tìm kiếm Thiên Chúa, hát ca vẻ 

đẹp của tạo dựng và làm chứng 

cho một Tình yêu và Vẻ đẹp « lay 

động mọi sự» (move all things).

CÁC TỔNG PHỤC VỤ DÒNG NHẤT VÀ TOR 

 

 

 

 

 

 
Roma, 14 tháng 7 năm 2017  

Vọng Lễ kính Thánh Bonaventure 

 

CUỘC GẶP GỠ ĐẦU TIÊN CỦA CÁC NHÁNH PHAN SINH DÒNG NHẤT TẠI ĐỨC 

65 thành viên của ba Dòng 

Phan Sinh – Anh Em Hèn Mọn, 

Anh Em Viện Tu và Anh Em 

Capuchinô, đã tụ họp về 

Hofheim để dự Tu Nghị Chiếu từ 

ngày 12 – 14/06 vừa qua. Chủ đề 

của Tu Nghị là “500 năm sau 

cuộc Canh tân”, và anh em cùng 

nhau ra soát lại nguyên nhân dẫn 

đến sự chia rẽ trong Giáo hội nói 

chung cũng như trong Hội Dòng 

nói riêng. Đức Giáo hoàng Leo 

X (trong Tông sắc Hợp nhất của 

ngài) đã chia Dòng Phan Sinh 

thành hai nhánh – Anh Em Hèn 

Mọn và Anh Em Hèn Mọn Viện 

Tu - năm 1517. Cũng cùng năm 

đó, Martin Luther đã cho xuất 

bản luận án của mình ở 

Wittenberg. 

Chương trình Tu Nghị Chiếu 

bao gồm những bài báo cáo về 

lịch sử Hội Dòng và một khảo 

sát về các hoạt động hiện nay 

cũng như về tình trạng sức khỏe 

của anh em tại các Tỉnh dòng. 

Ngoài ra, các tham dự viên đã sử 

dụng kỹ thuật tưởng tượng ra 

một Đức Giáo hoàng Phanxicô 

III hư cấu viết ra Tông sắc trong 

tương lai để long trong công bố 

sự hợp nhất/đại kết/hòa hợp ba 

nhánh lại vào năm 2030. Cuộc 

hội thảo về triển vọng cho các ý 

tưởng chung trong tương lai và 

các kế hoạch thực tiễn này sẽ 

được anh em sớm bắt tay thực 

hiện. 

Để hoàn tất cuộc họp, tất cả 

các anh em cùng đi viếng nhà 

thờ Paulskirche ở Frankfurt nơi 

đã được xây dựng trên nền đất cũ 

của một tu viện Phan sinh. Qua 

hàng thế kỷ, đây là nhà thờ lớn 

của anh em Tin lành, và nó là 

biểu tượng của phong trào dân 

chủ ở Đức đã được khởi xướng 

vào năm 1841. Sau đó, anh em đi 

đến nhà thờ Katharinenkirche 

cũng là nhà thờ trung tâm Tin 

lành để tham dự giờ kinh trưa. 

Buổi thăm viếng kết thúc với lời 

chúc lành cho những sứ vụ của 

anh em tại nhà thờ 

Liebfrauenkirche, nơi anh em 

Caphuchin Frankfurt đang sống, 

làm việc và cầu nguyện tại đây. 

Ban Truyền Thông ofm dịch 
  

Br. Mauro Jöhri, OFMCapp 

 

Chuyển ngữ: Alexis Trần Đức Hải, OFM 
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au Tu Nghi ̣ Tỉnh 

Dòng chúng em có 

được niềm vui là 

chúng em có thêm các anh em trẻ 

về chia sẻ đời sống côṇg đoàn và 

góp phần làm cho tinh thần của 

côṇg đoàn thêm sinh đôṇg và 

phong phú. 

Thành viên mới thứ nhất là 

anh Trưc̣, anh được bổ nhiêṃ 

đăc̣ trách Phan sinh taị thế miền 

Hà Nôị. Với tinh thần trách 

nhiêṃ cao, anh đã dành nhiều 

thời gian để thăm hỏi và chăm 

sóc muc̣ vu ̣ cho các huynh đê ̣

đoàn điạ phương. 

Thành viên mới thứ hai là anh 

Cảnh, với sức trẻ, anh không 

ngần ngaị đảm nhâṇ công viêc̣ 

phu ̣ giúp anh Phuṇg đang làm 

muc̣ vu ̣ ở giáo xứ Trung Hiếu, 

cách Hà Nôị khoảng 80 cây số về 

phía nam. Ngoài ra, với nét 

duyên dáng, vui tươi và trẻ 

trung, anh còn được giao công 

viêc̣ trơ ̣ úy Giới trẻ Phan Sinh 

miền Hà Nôị. Vừa nhâṇ nhiêṃ 

vu ̣không bao lâu, anh đa ̃ cùng 

với Ban 

phuc̣ vu ̣

GTPS 

miền Hà 

Nôị tổ 

chức 

Đaị hôị Miền GTPS và Traị hè 

tâp̣ huấn thành công tốt đep̣. 

Vào dip̣ hè này, côṇg đoàn 

cũng đa ̃ có cơ hôị tiếp đón môṭ 

anh em Hoc̣ viêṇ, đó là anh 

Thiêṇ. Anh chỉ đến sống taị côṇg 

đoàn vỏn veṇ ngắn ngủi môṭ 

tháng, nhưng anh cũng đa ̃để laị 

nhiều ấn tươṇg tốt cho anh em 

trong côṇg đoàn. Anh có biêṭ tài 

nấu ăn, vì vâỵ anh đa ̃lo toan các 

bữa ăn với những món ăn mang 

đâṃ nét ẩm thưc̣ của Đất 

Phương Nam. Điều này cũng 

làm cho môṭ (vài) anh em chính 

gốc nam phương trong côṇg 

đoàn nao nao nỗi niềm nhung 

nhớ quê hương sông nước Cửu 

Long.  

Các anh em còn laị trong 

côṇg đoàn là anh Hưng, anh 

Phuṇg và anh Nhuâṇ, mỗi người 

tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ công viêc̣ của 

mình, kiên trì đóng góp công sức 

xây dưṇg côṇg đoàn và truyền bá 

tinh thần Phan Sinh.  

Trong tháng Bảy vừa qua, 

côṇg đoàn cũng đã có cuôc̣ hop̣ 

măṭ chính thức và đầy đủ. Với sư ̣

mới mẻ, trẻ trung của các thành 

viên mới và sư ̣ nhiêṭ tình hăng 

hái của các thành viên khác 

trong côṇg đoàn, anh em mong 

muốn duy trì sư ̣găp̣ gỡ điṇh kỳ 

để có thể chia sẻ công viêc̣ và 

nâng đỡ tinh thần lâñ nhau. Nhân 

cơ hôị này, côṇg đoàn cũng tổ 

chức môṭ bữa tiêc̣ nhỏ nhưng ấm 

áp để mừng bổn maṇg các anh 

em. Dù tổ chức mừng quan thầy 

có hơi muôṇ, nhưng moị anh em 

rất vui vẻ vì nhâṇ ra lòng quý 

mến và tình thân ái của anh em 

dành cho nhau trong côṇg đoàn 

thân thương này.

   

S 

Côṇg đoàn Hà Nôị xin kính chào quý anh em xa gần trong Tỉnh Dòng. Chúng em 

được vinh dư ̣chia sẻ cùng quý anh em môṭ vài thông tin về Côṇg đoàn Hà Nôị. 

Như Ân, người đưa tin của côṇg đoàn 

Hà Nội 
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ến hẹn lại lên 

“trang tin chia 

sẻ”, cộng đoàn Hòa Hội xin chia 

sẻ một vài thông tin trong thời 

gian qua: Hòa Hội thời điểm 

“giao thời” đã qua, việc “giao 

chuyển” cũng hoàn tất tốt đẹp. 

Hòa Hội lúc này đang sống trong 

những khoảnh khắc “giao hội”, 

khoảnh khắc của niềm vui, 

khoảnh khắc “Hòa” mình vào 

trong niềm vui chung của Hội 

Dòng và của Giáo Hội. 

Niềm vui cùng chung tay xây 

dựng cộng đoàn. Niềm vui này 

được diễn tả trước hết với tâm 

tình: “tạ ơn Chúa” và “cám ơn 

anh em”. Tạ ơn Chúa vì Chúa tốt 

lành, muôn ngàn đời Chúa vẫn 

trọn tình thương. Tình Chúa 

thương quan phòng nơi nhân sự 

cộng đoàn. Với Bảng gia đình 

được công bố sau Tu Nghị Tỉnh 

Dòng, gia đình Hòa Hội hiện nay 

với 3 anh em: A. Giuse Chu 

Quang Vượng (phụ trách), A. 

Gioan Baotixita. Nguyễn Duy 

An (chánh xứ) và A. Giuse Trần 

Mừng (quản lý). Trong dịp hè, 

cộng đoàn thêm khí thế, nhờ có 

hai em Học Viện cùng chia sẻ 

đời sống chung. Cám ơn các anh 

đến trước, đã chung tay xây nên 

nền móng vững chắc với biết bao 

công lao khó nhọc. Cũng nhờ đó, 

cộng đoàn có được hơn 300 trụ 

tiêu đang được tiếp tục chăm 

sóc. Một khoảng đất trống nay 

đã trồng bắp và cũng gần đến 

ngày thu hoạch. Một vườn rau 

được gieo trồng và chăm sóc 

trong nhà kính, đảm bảo cung 

ứng rau xanh, sạch trên bàn ăn 

cộng đoàn mỗi ngày. Hiện tại, 

cộng đoàn vẫn đang tiếp quản 

Nhà máy Nước Hòa Hội, nhằm 

đảm bảo cung ứng nước uống 

sạch, tinh khiết cho mọi người. 

Thêm nữa, niềm vui cùng chung 

tay xây dựng cộng đoàn còn 

được diễn tả nơi quyết tâm: “một 

lòng một ý” cùng góp sức thực 

hiện dự phóng cộng đoàn nhiệm 

kỳ 2017 - 2020. Hơn hết, niềm 

vui này còn được hiển lộ nơi 

niềm vui được cùng nhau tạ ơn 

và ngợi khen Thiên Chúa trong 

các giờ kinh nguyện mỗi ngày. 

Ngoài thời gian cùng nhau dâng 

Thánh lễ, chầu Thánh thể mỗi tối 

thứ năm hàng tuần, cử hành các 

Bí tích tại Giáo xứ. Anh em 

trong Cộng đoàn còn dành thời 

gian đến với Thiên Chúa, để kín 

múc lấy nguồn ân sủng tuôn tràn 

trong các giờ kinh nguyện và suy 

gẫm chung. Riêng mỗi sáng thứ 

năm, anh em nghe đọc một trích 

đoạn ngắn trong các bản văn của 

cha Thánh để sống tình Anh Em 

- nghĩa Mọn Hèn bền chặt hơn.  

Niềm vui cùng chung tay xây 

dựng Giáo Hội địa phương. Hòa 

chung trong niềm vui của Giáo 

phận Bà Rịa, Giáo hạt Xuyên 

Mộc, ngày 25/07/2017 Giáo xứ 

Hòa Hội vui mừng được đón tiếp 

ĐGM Emanuel Nguyễn Hồng 

Sơn về chủ tế Thánh lễ và ban Bí 

tích Thêm sức cho 120 em trong 

Giáo xứ. Bên cạnh đó, nhằm 

hâm nóng niềm vui sống đạo, A. 

An (chánh xứ) cũng đang ra sức 

mời gọi mọi thành phần trong 

Giáo xứ: giới trẻ, các hội đoàn, 

đoàn thể có ý thức trách nhiệm 

và bổn phận chung tay xây dựng 

Giáo xứ, củng cố Đức tin, xây 

dựng tinh thần hiệp thông và yêu 

thương giữa mọi thành phần 

trong Giáo xứ. Với những ai 

từng một lần về với Giáo xứ Hòa 

Hội, chắc hẳn cũng từng biết, 

đến thăm viếng nghĩa trang thai 

nhi “Một cõi đi về”. Tại đây, mỗi 

thứ Tư tuần hai trong tháng, 

Thánh lễ vẫn được tổ chức để 

mọi người khắp nơi xa gần cùng 

nhau hiệp dâng lời cầu nguyện 

cho các em thai nhi. Cùng đồng 

Đ 

NIỀM VUI  

TRONG KHOẢNH KHẮC GIAO HỘI 

Cộng đoàn Hòa Hội xin gửi lời 

chào thân ái đến anh Giám 

tỉnh, cùng tất cả anh chị em 

trong Đại gia đình Phan Sinh. 
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hành với Giáo xứ, Cộng đoàn 

Hòa Hội cũng không quên công 

việc chính là trợ giúp công việc 

mục vụ Giáo xứ. Vì thế, A. Phụ 

trách cũng tận tình luôn phiên 

dâng thánh lễ tại Giáo xứ cũng 

như Giáo họ Giuse. Nói tới Giáo 

họ Giuse cũng là nhắc đến niềm 

vui chung của cộng đoàn: “Niềm 

vui cùng nhau đem Tin mừng 

đến vùng biên”. Giáo họ Giuse 

nằm biệt lập cách Giáo xứ và 

Cộng đoàn gần 8 cây số với hơn 

2 cây số đường “thú nhún” (A. 

Phụ trách vẫn hay gọi). Do đó, 

cộng đoàn luôn dành sự quan 

tâm và chia sẻ đời sống với bà 

con giáo dân tại đây. Nơi vùng 

biên, cũng không quên sự hiện 

diện thầm lặng nhưng đầy lửa 

nhiệt huyết của A. Mừng. Với 

mong ước cùng mọi người đem 

lời ca tiếng hát ca ngợi tình yêu 

Thiên Chúa, anh vẫn đang nỗ lực 

hy sinh thời gian, bỏ công sức tổ 

chức giảng dạy và đào tạo các 

lớp Xướng âm, Ca trưởng. Hy 

vọng với những nỗ lực và cố 

gắng hiện tại, những đứa con say 

mê tinh thần ca hát, ngợi khen 

tình yêu của Thiên Chúa sẽ được 

sinh ra, lớn lên và cùng chung 

tay xây dựng Giáo Hội địa 

phương ngày càng vững mạnh 

hơn. 

Niềm vui nối tiếp niềm vui. 

Vui khi được chia sẻ. Chia sẻ 

không chỉ những cơ hội thuận lợi 

phía trước, nhưng còn là cả 

những thách đố khó khăn lúc 

này. Một thực tế thấy rõ là tình 

trạng sức khỏe của anh em trong 

cộng đoàn: A. Vượng và A. 

Mừng vẫn tái khám định kỳ, A. 

An cũng đang bị những cơn đau 

dạ tràng quấy rầy… Hơn bao giờ 

hết, anh em luôn vui vẻ nhớ tới 

“liều thuốc Lksc X,3” mà chỉ 

những người đau yếu mới cần. 

Niềm vui tiếp nối niềm vui. Và 

niềm vui đích thực chỉ dành cho 

những ai luôn giữ được lòng 

kiên nhẫn và không chút nao 

núng trước bất cứ nghịch cảnh 

nào của cuộc đời. Và chỉ khi đó, 

con người mới thực sự sống 

trong niềm vui trọn vẹn, Niềm 

Vui sống trong khắc giây vĩnh 

cửu của Thiên Chúa. 

Đôi dòng chia sẻ cùng anh chị 

em, xin hiệp thông và cầu chúc 

tất cả anh chị em luôn sống trong 

niềm vui và ân sủng của Thiên 

Chúa Ba Ngôi chí thánh. Cộng 

đoàn Hòa Hội xin chào và hẹn 

gặp lại. 

Hòa Hội, người đưa tin 

 

MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ CỘNG ĐOÀN ĐỒNG DÀI 

Cộng đoàn Đồng Dài mến chào đến tất cả Quí Anh Em! 

húa thương ban cho Cộng đoàn có tất cả 7 anh em: AA. Mỹ (Phụ trách), Ngọc (phó Phụ 

trách, đặc trách về người dân tộc), Dương (quản lí), Quí (cha sở Khánh Vịnh), Kỳ (cha 

sở Đồng Dài), Huấn (cha sở Diên Tân), Tiến (kế toán). 

Cộng đoàn có 3 điểm phục vụ: Đồng Dài, Diên Tân và Khánh Vĩnh. Do đó, anh em cũng phải chia 

ra để hiện diện tại 3 địa điểm này.  

Mặc dù có 

một số anh đã 

lớn tuổi nhưng 

tạ ơn Chúa vì 

Ngài vẫn ban 

cho anh em có 

sức khỏe, lửa 

nhiệt tình, tinh 

thần hăng hái phục vụ. Mỗi tháng anh em gặp gỡ 

và tĩnh tâm chung một lần (chung cả vùng Diên 

Khánh, có khi có cả vùng Nha Trang); bên cạnh 

đó, hai tháng một lần, cộng đoàn tổ chức tu nghị. 

Trên đây là một vài thông tin về Cộng đoàn 

chúng tôi. Xin anh em tiếp tục cầu nguyện cho tất 

cả anh em chúng tôi và anh em chúng tôi cũng hiệp 

thông với tất cả anh em trong từng lời kinh để tạ 

ơn 

Thiên 

Chúa. 

Xin 

Đức 

Kitô, 

Đấng 

khiêm 

hạ và 

nghèo khó đồng hành với Hội Dòng, Tỉnh Dòng 

cũng như từng anh em để chúng ta càng ngày càng 

theo sát vết chân Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng 

đinh. Nguyện xin Thánh Phanxicô chúc bình an 

cho anh em. 

Chúc tất cả quý anh em được Bình an và Thiện 

hảo. 

  

C 
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Đến hẹn lại lên, cộng đoàn 

xin kính chuyển đến anh chị em 

một vài tin tức trong thời gian 

qua. Ước mong những chia sẻ 

của cộng đoàn nên như những 

bông hoa điểm tô cho đời sống 

thiêng liêng trong đại gia đình 

Phan Sinh chúng ta. 

Những cơn mưa mùa hè mát 

mẻ lại đến trên núi rừng Tây 

Nguyên, tựa như hồng ân của 

Chúa. Đời sống của anh em Sa 

Thầy cũng có những nét chuyển 

biến mới mẻ. Như mọi năm, mùa 

hè này, cộng đoàn có thêm bốn 

em Học viện đến chia sẻ đời 

sống cộng đoàn trong kỳ thực 

tập hè. Như thế, về nhân sự, cộng 

đoàn hiện có 10 anh em chia 

thành hai nơi: cộng đoàn Sa 

Thầy và điểm giáo xứ Tân Điền. 

Về cơ sở vật chất, các anh phụ 

trách đã gần như hoàn thành 

những hạng mục cần thiết cho 

việc mục vụ của giáo xứ Tân 

Điền. Đức Giám mục giáo phận 

cũng đã về làm phép tháp 

chuông và ban Bí tích Thêm Sức 

cho các em trong giáo xứ. Bên 

cạnh đó, cung thánh nhà thờ giáo 

họ Pơdư cũng đã được sửa sang 

lại cho xứng đáng với việc cử 

hành thánh. Chỉ nói thôi có lẽ 

cũng không thể tả hết được 

những thay đổi này, nên xin mời 

anh chị em một lần “đến mà 

xem”. 

Song song với thánh lễ ban Bí 

tích Thêm Sức cho hơn 90 em 

được tổ chức tại giáo xứ Tân 

Điền, giáo họ Pơdư cũng đã tổ 

chức một tuần tập trung và học 

tập giáo lý cho hơn 160 em 

chuẩn bị xưng tội và rước lễ lần 

đầu tại nhà thờ làng K’leng. Nhờ 

ơn Chúa, tuần tập trung học tập 

và thánh lễ cho các em rước lễ 

lần đầu đã diễn ra tốt đẹp và đầy 

ý nghĩa. Một thế hệ mới được 

hồng phúc đón nhận Đức Kitô 

vào lòng. Đó cũng có thể được 

coi là một vụ mùa mới được gặt 

hái trên cánh đồng của Chúa. 

Một sự hiện diện đáng lưu ý 

nữa là sau kỳ tĩnh tâm năm, cộng 

đoàn chào đón anh Giuse Trần 

Hữu Từ đến chia sẻ đời sống và 

công việc mục vụ ở giáo họ 

Pơdư trong thời gian anh Quản 

lý tham gia khoá học tập tại 

Philipines. Một người tạm gọi là 

“lạ” đến mang theo nhiều cái 

“lạ” cho cộng đoàn giáo dân ở 

đây. Trong thời gian ở Pơdư, anh 

Từ đã tích cực tham gia mục vụ 

tại các làng gần xa, và đi đến 

đâu, anh cũng đã để lại trong ký 

ức người dân làng nét đơn sơ vui 

vẻ của người anh em Phan Sinh. 

Anh chia sẻ rằng chính anh cũng 

đã cảm nghiệm được bầu khí sốt 

sắng và thiêng liêng rất đặc biệt 

trong mỗi thánh lễ ở nơi đây. 

Cuối tháng Bảy, trong ngày tu 

nghị, cộng đoàn đã tổ chức chia 

tay hai anh em thực tập năm 

Phan Sinh tại Pơdư (anh Tú) và 

Tân Điền (anh Trực). Sự hiện 

diện của hai anh em trong năm 

qua tại cộng đoàn đã mang lại 

nhiều niềm vui cho đời sống 

chung của cộng đoàn. Anh phụ 

trách đã thay lời cộng đoàn cảm 

ơn hai anh đã chia sẻ đời sống 

của cộng đoàn, cũng như những 

đóng góp của hai anh trong thời 

ĐẾN MÀ XEM 

Cộng đoàn Phan Sinh Thừa Sai Sa Thầy xin kính chào 

toàn thể anh chị em trong đại gia đình Phan Sinh. 

Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn bình an và thiện hảo 

cho tất cả mỗi người chúng ta.  

Người đưa tin 
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gian thực tập năm và chúc hai 

anh trở lại học viện với một sức 

sống mãnh liệt và tươi mới từ 

mảnh đất Tây Nguyên. Trong 

chia sẻ của mình, hai anh thực 

tập năm đã không giấu nổi sự bồi 

hồi khi nhìn lại một năm thực 

tập. “Thời gian trôi qua nhanh 

tựa như mới hôm nào đặt bước 

chân đầy bỡ ngỡ lên mảnh đất 

này” là cảm nghiệm chung của 

cả hai anh. Hy vọng năm phan 

sinh đã mang đến cho hai anh 

những cảm nghiệm khó quên về 

sự hiện diện của Thiên Chúa 

trong đời sống, cũng như thắp 

lên trong hai anh ngọn lửa mãnh 

liệt của sứ vụ trên cánh đồng 

truyền giáo bao la.  

Ngày 11 tháng 08, cộng đoàn 

đã tổ chức thánh lễ kính trọng 

thể Đức Mẹ Lên Trời, là bổn 

mạng của cộng đoàn. Đây là bổn 

mạng đầu tiên của cộng đoàn kể 

từ khi được tách ra từ cộng đoàn 

mẹ Pleiku. Tham dự thánh lễ, có 

Anh Cố vấn Tỉnh dòng kiêm phụ 

trách cộng đoàn Pleiku, các anh 

em trong hai cộng đoàn Pleiku 

và Sa Thầy, các em thực tập hè, 

các sơ Dòng Ảnh Phép Lạ và 

Ánh Sáng Phúc Âm, cùng với 

đông đảo bà con giáo dân giáo 

họ Pơdư và các làng khác đến. 

Trong bài giảng lễ, Anh phụ 

trách đã chia sẻ những hồng ân 

Chúa đã ban cho cộng đoàn 

trong suốt quá trình hình thành 

và phát triển. Thánh lễ đã diễn ra 

sốt sắng với tiếng cồng chiêng, 

tiếng hát, âm điệu của núi rừng 

Tây Nguyên. Sau lễ là “lạt”, anh 

em lại được gặp nhau trong bữa 

cơm đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng 

cười. 

Ước mong những dòng chia 

sẻ trên đây đã giúp anh chị em 

hình dung được những hoạt 

động mà Thiên Chúa đã và đang 

mời gọi anh em cộng đoàn Sa 

Thầy dấn thân trong mỗi ngày 

sống nơi mảnh đất Tây Nguyên 

bạt ngàn này. Những cố gắng và 

hy sinh lớn nhỏ của anh em thật 

sự đang góp phần mang Chúa 

đến cho những người bé nhỏ ở 

vùng ngoại biên. Nguyện xin 

Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của 

Cha thánh Phanxicô và Mẹ 

thánh Clara, ban cho toàn thể 

quý anh chị em ơn bình an và 

mọi điều thiện hảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ột 

mùa 

hè 

nữa lại đến trên 

mảnh đất thân 

thương Cồn Én 

này, một vùng  đất 

với những sự đan 

xen của anh nắng, 

chị mưa, và bác 

M 

Cồn Én quê mình sao mà đẹp thế 

Jos Thiên Hưng 
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gió. Để rồi tất cả cùng hòa quyện với tình người dân Cồn Én tạo nên một bản nhạc với 

những cung bậc khác nhau. Thật khó để diễn tả cảm xúc của anh em cộng đoàn Cồn Én 

trong những ngày hè này. Vì thế, anh em nhà con Cồn Én chúng em xin mượn tâm tình 

của một “nhạc sĩ vào nghề” như một lời chào gửi tới toàn thể quý anh chị em trong đại 

gia đình Phan Sinh: “Cồn Én quê mình sao mà đẹp thế, non nước bao quanh bốn bề. Xa 

xa chim én bay về, đất lành chim đậu chẳng muốn đi. Cồn Én quê mình sao mà thân 

thương, tiếng hát vui trong gió sương. Chuông chiều giục lòng người dân, hợp tiếng ngợi 

khen Thiên Chúa từ nhân. Về Cồn Én, non nước hữu tình. Người Cồn Én tình cảm đậm 

sâu. Về Cồn Én, thiếu nhi quây quần, năng chầu viếng Chúa xóa tan buồn đau”. 

 

Trong tâm tình Bình An và 

Thiện Hảo của Đức Kitô nghèo 

khó và chịu đóng đinh, anh em 

chúng em xin được chia sẻ sâu 

hơn về hoạt động của nhà con 

Cồn Én trong những ngày vừa 

qua: 

Ngày 1.6.2017 vừa qua, anh 

em chúng em được vui mừng 

chào đón hai anh em Học viện 

tới thực tập hè. Sự hiện diện của 

hai anh không chỉ làm tăng thêm 

con số nhân sự (4 anh em) nhưng 

còn tăng thêm sức trẻ, sự năng 

động và tinh thần vui tươi Phan 

Sinh. Hơn hết, đây chính là dấu 

chỉ tình yêu của Cha chí ái dành 

cho nhà con Cồn Én. Hai anh em 

trẻ có cơ hội sống tình huynh đệ 

Phan Sinh, tinh thần phục vụ của 

người Anh em Hèn mọn qua việc 

tháp nhập vào đời sống cộng 

đoàn. 

Niềm vui nối tiếp niềm vui, 

vào ngày 3.8.2017, chúng em 

được hân hạnh đóng góp một 

phần nhỏ trong chương trình 

sinh hoạt của anh em khấn trọn 

U10 được tổ chức tại Cộng đoàn 

Cù Lao Giêng. Anh em và giáo 

dân tại đây được hân hạnh chào 

đón quý anh em ghé thăm và có 

chuyến du phà quanh cồn. Đây 

là một dịp để anh em U10 hiểu 

hơn về khung cảnh thiên nhiên 

và con người nơi Cồn Én. Hơn 

nữa, đây là cơ hội để tình anh em 

Phan Sinh được thêm gắn kết, và 

để cho sự nối kết với anh chị em 

giáo dân Giáo xứ Cồn Én được 

thêm thắt chặt, tình thân.  

Ngày 20.8.2017 tới đây, Giáo 

xứ được chào đón Đức Cha giáo 

phận Long Xuyên về ban bí tích 

Thêm Sức và bí tích Hòa Giải 

cho các em thiếu nhi. Để chuẩn 

bị cho ngày trọng đại này của 

Giáo xứ nói chung và của các em 

thiếu nhi nói riêng, anh em trong 

cộng đoàn đã “dùng 150%” sức 

lực và tâm trí để cùng đồng hành 

với các em trong suốt tháng 6 và 

tháng 7. Anh em tổ chức học 

giáo lý cho các em vào tất cả các 

ngày trong tuần hầu trang bị cho 

các em được những kiến thức cơ 

bản về giáo lý, giúp các em có 

thể tin vững vàng hơn vào Thiên 

Chúa Ba Ngôi thiện hảo. Ngoài 

ra, anh em cũng học tập được nơi 

các em trong rất nhiều công việc 

đạo đức như: Anh em cùng Chầu 

thánh thể vào buổi trưa với các 

em, tham gia các giờ kinh chiều, 

kinh tối, các giờ kinh kính thánh 

Giuse, Mẹ Maria… nơi mà 

chính các em làm người chủ sự 

trong các giờ đạo đức đó.  
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Nếu như ai đó đã từng đến 

Giáo xứ Cồn Én trước đây, nay 

có cơ hội trở lại thì chắc hẳn sẽ 

cảm thấy có chút “ngỡ ngàng” về 

sự đổi thay của Giáo xứ. Khuôn 

viên nhà xứ được trở nên khang 

trang, sạch sẽ hơn. Nhiều “công 

trình nho nhỏ và cần thiết cho 

đời sống giáo xứ” được xây 

dựng và tu sửa: từ phòng khách, 

phòng hội trường, tới những khu 

nhà WC đều được làm mới. Ngôi 

nhà của Chúa cũng được sơn lại 

cho thêm sạch đẹp hơn. Nhất là, 

Nhà Cầu Nguyện của Giáo xứ 

cũng đã được khánh thành. Đây 

sẽ là nơi đặc biệt dành để cho 

anh em và nhất là bà con giáo 

dân có thể đến tâm sự với Chúa, 

lắng nghe Ngài, yêu mến Ngài 

trong tâm tình “gặp gỡ cá vị”.  

Trên đây là một vài chia sẻ 

“nho nhỏ” mà anh em chúng em 

muốn gửi tới quý anh chị em 

trong gia đình Phan Sinh. 

Nguyện xin anh chị em trong đại 

gia đình Phan Sinh tiếp tục cầu 

nguyện thêm cho anh em chúng 

em và Giáo xứ Cồn Én, hầu giúp 

tinh thần Phan Sinh được thể 

hiện ngày một rõ ràng hơn theo 

cách thức Cha thánh Phanxicô 

đã dạy. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi 

trọn hảo cũng chúc lành trên 

toàn thể anh chị em, hầu giúp 

anh chị em luôn có sự BÌNH AN 

và THIỆN HẢO của Đức Kitô 

nghèo khó và chịu đóng đinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là châm ngôn của Tu nghị Tình dòng 

thánh Phanxicô năm 2014; đồng thời đó 

cũng là lời mời gọi của anh Giám tỉnh, 

quý anh trong Hội đồng Tỉnh dòng mời 

gọi đến tất cả anh em. 

 

gôi nhà 

Thiên 

Chúa 

được mời gọi xây dựng là cộng 

đoàn mà anh em được gởi tới. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh 

dòng, sau khi có Bảng Gia đình 

mới, anh em thành viên mới của 

cộng đoàn Vĩnh Phước đã sớm 

đến nhiệm sở mới. Nếu như con 

số trước đây của cộng đoàn là 6 

thì nhiệm kỳ mới này cũng là 6 

(3 tu sĩ linh mục, và 3 anh em tu 

sĩ), có khác là số thành viên mới 

của nhiệm kỳ này được trẻ hóa 

hơn.    

Từ khi về nhiệm sở mới, với 

sức trẻ, dưới sự hướng dẫn của 

anh Phụ trách, anh em đã tháp 

nhập, tiếp nối một cách tích cực 

với đời sống và sứ vụ của cộng 

đoàn. Anh em đã chỉnh trang lại 

nhà cửa, thời gian sinh hoạt sao 

cho phù hợp với lối sống của một 

người Anh em Hèn mọn và công 

việc mục vụ của cộng đoàn. Mục 

tiêu của anh em là: Làm sao để 

mỗi anh em đến với Vĩnh Phước 

đều cảm thấy như về nhà của 

mình. Và làm cho mọi người 

thấy được sự đơn sơ, dễ mến của 

thánh Phanxicô nơi những hậu 

duệ của ngài. Công việc phục vụ 

của anh em rất đa dạng: Trợ úy 

cho các anh chị em PSTT, 

N 

Chung Tay 

“xây dựng Ngôi Nhà Thiên Chúa” 

 

Jos. Hèn Mọn 



Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.  Binh An & Hạnh Phúc - Pax et  Bonum 

 

GTPS, điều hành nhà cơm sinh 

viên, mục vụ giáo xứ, dạy học, 

dâng lễ cho các chị FMM Thanh 

Hải…. bên cạnh đó, anh em 

tham gia sinh hoạt đều đặn với 

anh em Phan Sinh vùng Diên 

Khánh, và với Giáo phận  

Đến nay, thời gian của nhiệm 

kỳ mới thấm thoát đã hơn 3 

tháng. Trong hơn 3 tháng qua, 

anh em Vĩnh Phước đã được đón 

tiếp nhiều vị khách quý ghé thăm 

cộng đoàn. Tất cả đều hài lòng 

với cung cách đón tiếp của anh 

em. Mới đây, anh em đã đón tiếp 

các anh quản lý trong Tỉnh dòng 

về dự khóa thường huấn dành 

cho các quản lý cộng đoàn. Bên 

cạnh đó, anh em đã tổ chức 

những khóa dã ngoại sinh hoạt 

cho các em GTPS và thiếu nhi 

của giáo xứ… Mong sao cộng 

đoàn Vĩnh Phước sẽ là điểm đến, 

điểm dừng chân cho mọi anh chị 

em khi đến thành phố biển Nha 

Trang 

Như lời một chị giáo dân 

nhận xét: Một bầu khí mới, một 

làn gió mới đã về với giáo xứ. 

Mong sao lời nhận xét đầy 

tính tích cực ấy, sẽ không làm 

anh em hài lòng với những thành 

quả hiện tại, nhưng sẽ là bàn đạp 

cho anh em hăng say dấn thân 

hơn trong công việc “Xây dựng 

ngôi nhà của Thiên Chúa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính thưa toàn thể anh chị em,  

ảo Lộc là vùng đất cao nguyên 

nằm giữa đoạn đường nối từ Sài 

Gòn với Đà Lạt. Nơi đây khí hậu rất mát mẻ, thiên 

nhiên trong lành và độ cao 800 – 900 m so với mực 

nước biển nên có cái lạnh dễ chịu. Bảo Lộc quanh 

năm mát dịu và nhiều ngày có sương mù, cường 

độ mưa lớn, tạo nên nét đặc trưng riêng về khí hậu 

mà ít nơi nào có được. Nơi đây cũng tương đối gần 

Sài Gòn nên thích hợp cho việc đi lại và nghỉ 

dưỡng của mọi người.  

Cao nguyên Bảo Lộc là miền đất hứa của nhiều 

giáo dân thuộc các giáo phận miền Bắc di cư vào 

Nam năm 1954 như: Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh 

Hóa, Hà Nội, Thái Bình… Nơi đây còn có nhiều 

thành viên thuộc Gia đình Phan Sinh như: Dòng 

PSTT, GTPS, Hội viên Bảo Trợ Ơn Gọi Phan Sinh 

và các anh Cựu Phan Sinh. Bảo Lộc cũng là nơi 

mà nhiều anh em OFM đi đến để làm mục vụ, 

giảng dạy cho Dòng PSTT và các Hội dòng. 

Nhưng dường như anh em chỉ đến rồi đi chứ chưa 

ở lại. Như thế cũng có nghĩa là tình cảm thì có 

nhiều mà duyên nợ thì vẫn chưa! Thiết nghĩ rằng 

B 

Tình Cảm Thì Có Nhiều Mà Duyên Nợ Thì Vẫn Chưa! 

Nhà con Bảo Lộc 

kính chào Anh 

Giám Tỉnh và toàn 

thể anh chị em 

trong đại gia đình 

Phan Sinh. 
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chắc chắn đã có một vài anh em đặt câu hỏi cho 

mình hay cho ai khác: sao Dòng Nhất không hiện 

diện ở Cao nguyên Bảo Lộc, nơi mà có địa lợi và 

nhân hòa như thế? Đặt câu hỏi như vậy cũng để trả 

lời luôn: là vì Thiên thời chưa tới!  

Tu Nghị Tỉnh Dòng 2017 đã chính thức thiết lập 

Nhà Con Bảo Lộc thuộc Cộng Đoàn Du Sinh, và 

đã cử hai anh em chúng tôi về đây sinh sống. Theo 

bản đồ hành chính thì nhà con Bảo lộc thuộc 

Phường Lộc Phát, trực thuộc Tp Bảo Lộc, cách 

trung tâm Thành Phố 4 km, sau Nhà thờ Thánh 

Tâm Lộc Phát. Cộng đoàn gồm có 3 căn nhà xây 

cấp 4 đơn sơ, đất 0,8 ha, vườn trồng Cà Phê, trái 

cây các loại, ao cá… Đường đi đến rất thuận tiện, 

xe khách lữ hành trung chuyển đến tận nơi. 

Anh em chính thức về hiện diện ở Bảo Lộc từ 

đầu tháng 5/2017. Hiện nay công việc chính của 

anh em là lao động và cầu nguyện. Từng bước anh 

em thu dọn, chăm sóc vườn tược cho sạch sẽ hơn. 

Đất thì rộng, người lại ít nên chưa sản xuất được 

gì, nhưng Chúa thương hoa trái trong vườn thì lại 

rất hào phóng với anh em, đến nỗi có người nói vui 

rằng: cha thầy đang sống trong vườn địa đàng! Vậy 

nếu có anh chi em Phan Sinh nào muốn đến vườn 

địa đàng, xin mời!  

Một chút thông tin xin chia sẻ như thế để ra mắt 

trình diện anh chị em. Xin kính chúc mọi người 

Bình An và Thiện Hảo. 

Anh em Để-Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...những nhân sự mới trong 

cộng đoàn 

Với các khuôn mặt khá mới 

nhưng đời sống đã đạt tới chân 

tu như cha Gioakim Có, cha 

Giacôbê Ban và cha Boscô Đình 

đã làm cho đời sống cộng đoàn 

thêm phong phú.  

Từ khi các cha trở lại cộng 

đoàn Thủ Đức, các cha cảm thấy 

sức sống của người trẻ, và các 

anh em trẻ cảm nhận sự khôn 

ngoan nơi các cha. Cho dẫu cao 

niên các cha vẫn nêu lên gương 

sáng trong đời sống tu trì.  

Một sự đánh động nhỏ nơi 

anh em học viện là các cha luôn 

dành thời gian ngồi tòa giải tội 

cho những anh chị em di dân tới 

cộng đoàn xin bí tích hòa giải. 

Và khi có những trường hợp 

ngoại lệ tới xin bí tích đều nhận 

được sự nhận lời của các cha 

trong sự phục vụ vui vẻ. 

...với những chuyến đi 

Các anh em học viện sau thời 

gian học hành thì bước vào thời 

gian hè. Hè đến là vác ba-lô lên 

và đi. Cuộc đi đến những cộng 

đoàn với những cuộc sống thực 

tế. Đi đến miền truyền giáo 

không chỉ qua các bài giảng của 

các giáo sư. 

- Với những chuyến đi các anh em 

các lớp 1 và 2 đi thực tập hè tại các 

cộng đoàn và các điểm truyền giáo, 

Những cơn mưa nặng hạt làm cho những cánh phượng rơi trong vườn Thủ Đức thêm nhạt nhòa, thế là 

một mùa hè nữa lại đến. Cộng đoàn xin chia sẻ đôi dòng cho anh chị em xa gần có những tin tức để 

hiệp thông trong mối liên hệ gia đình, đồng thời thêm lời cầu nguyện để những công việc được thành toàn 

trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Người đưa tin xin được chia sẻ đôi điều sau đây: 

THỦ ĐỨC  
VÀO HÈ 
Antôn Trần Văn Cai 
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đối với anh em học viện thì đây 

cũng là thời gian tạm quên đi 

những bài học và những câu hỏi 

khôn cùng của triết học và thần 

học. 

- Với lớp 4 anh em có những trải 

nghiệm mới với khóa EAC tại Phi... 

đây cũng là thời gian trãi nghiệm 

của anh em với không gian và môi 

trường hoàn toàn mới.  

- Anh em lớp 3 sau kỳ thi chuyển 

giai đoạn, và anh em lớp 6 ở lại học 

viện và lao động tại cộng đoàn Thủ 

Đức với những công việc vườn 

tược cũng như trong nhà và đặc 

biệt năm nay anh em sơn lại các 

bàn ghế nhà trường đã trải qua 

thời gian dài với bui bặm và hư 

hỏng để chuẩn bị cho năm học mới. 

...với các công trình 

Cộng đoàn xúc tiến hoàn 

thành sân banh cho anh em học 

viện. Mặt sân trở nên bằng 

phẳng và vuông vức hơn, bên 

cạnh đó các bờ đê xung quanh 

sân được xây dựng nhìn sân 

banh ra đúng tầm của một học 

viện. Hứa hẹn khi khai giảng 

năm học mới với hội thao truyền 

thống hàng năm vào ngày 4/10 

hy vọng anh em có dịp để đi thi 

thố tài năng mà không lo về mặt 

sân. 

Với dự án nhà hưu dưỡng 

được triển khai, cộng đoàn đã 

hoàn thành các hệ thống thoát 

nước từ sân banh ra ngoài 

đường, đồng thời làm các con 

đường xung quanh nhà dòng để 

tạo điều kiện phục vụ tốt nhất 

cho nhà hưu dưỡng và làm cho 

khuôn viên của nhà dòng thêm 

sạch đẹp. 

Bên cạnh các công trình lớn 

như thế, anh em học viện cũng 

gia cố lại các phòng vệ sinh ở 

tầng khối triết để tránh tình trạng 

"ngập úng", đồng thời chuẩn bị 

các phòng ngủ và phòng học, 

bàn ghế, giường chiếu... để kịp 

đón và phục vụ cho các anh em 

chuẩn bị trở về lại học viện sau 

năm Phan-sinh và đón những 

anh em năm một trở về học viện. 

...với đời sống đức tin cộng 

đoàn  

Các giờ kinh phụng vụ và 
thánh lễ chính là cốt lõi để duy trì 

cho đời sống cộng đoàn và các 

công việc hằng ngày của anh em. 

Vào mùa hè này các cha chủ tế 

trong cộng đoàn vẫn duy trì sứ vụ 

giảng trong thánh lễ. 

Bên cạnh đó trong mùa hè này 

anh giám sư và anh em vẫn cử 

hành giờ chầu Thánh Thể vào mỗi 

tối chủ nhật như trong năm học, và 

lần chuỗi vào hai giờ chiều ngày 

chủ nhật. Trong các ngày trong 

tuần từ thứ hai cho đến thứ bảy, 

anh em học viện suy gẫm với các 

cha các thầy trong cộng đoàn sau 

giờ kinh tối 20 phút, điều này tạo 

cho anh em học viện thực hành 

việc đạo đức một cách liên tục. 

...với các sự kiện 

- Ngày 26/6 cộng đoàn 

mừng lễ bổn mạng cha bề trên 

Gioakim Có và cha Giacôbê Ban. 

Vào buổi sáng anh em học viện 

nghỉ lao động và có buổi chơi thể 

thao. Buổi trưa anh em dùng tiệc 

để mừng lễ hai vị. 

- Ngày 20/7 cha bề trên Gioakim 

Có đã thay mặt cha giám tỉnh 

nhận lời khấn của 18 anh em khấn 

lại. Đây cũng là dịp nhắc nhở các 

anh em ý thức lại ơn gọi của bản 

thân và nhận ra rằng Chúa mời 

gọi và chọn mỗi người trong tình 

yêu và sự kiên nhẫn. 

- Ngày 6/8 cộng đoàn mừng lễ 

anh Đaminh Thuận. Một người 

anh em luôn ở nụ cười trên môi. 

- Ngày 10/8 cộng đoàn mừng lễ 

anh Lôrenxô Nguyễn Triều. Người 

anh em chuẩn bị đi sứ vụ tại cộng 

đoàn Gia Hòa sau khi ra trường. 

- Ngày 11/8 cộng đoàn và anh em 

học viện mừng đại lễ thánh Clara-

một bông hoa nhỏ của thánh 

Phan-xi-cô, một ngôi sao sáng đã 

thăng lên bầu trời cao thăm 

thẳm, nhưng vẫn còn chiếu sáng 

rực rỡ hơn bao giờ qua các vì sao 

con em của Mẹ. 

...với hè gần qua 

Mùa hè đã dần qua với cộng 

đoàn Thủ Đức, anh em học viện 

chuẩn bị trở về với mái trường để 

tiếp tục với những câu hỏi hóc búa 

của triết học và những suy tư thần 

học. Khi những con người trẻ từ 

lớp 1 tới lớp 5 trở về thì cũng là 

lúc lớp 3 đi thực tập năm phan 

sinh và lớp 6 đi sứ vụ sau khi ra 

trường. Những người đi thật xa để 

trở về và những người ở đây rồi 

cũng ra đi là chuyện cuộc sống. 

Thế nhưng với một mùa hè cũng 

gần qua, chúng tôi cũng nhận ra 

mùa hè thật ý nghĩa ngay cộng 

đoàn Thủ Đức này. 

Chiều nay, tin lũ ập vào huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La, cộng 

đoàn tiếp tục dâng những lời kinh. 

Đâu đó âm vang điệp khúc bản 

trường ca tạo vật vọng lại" hỡi tử 

thần là chị chúng tôi..." hòa quyện 

với lời nguyện của cộng đoàn 

trong giờ kinh chiều. Phải chăng 

khi chúng ta chia sẻ những mối 

liên hệ trong đời sống cộng đoàn 

qua các biến cố thường ngày, và 

khi chúng ta cùng hiệp thông với 

nỗi đau của những người bị thiên 

tai cộng đoàn nhận ra rằng: chỉ có 

Thiên Chúa mới đánh thức chúng 

ta và làm cho những hy sinh hằng 

ngày trong đời sống cộng đoàn 

mang ý nghĩa. “Lạy Chúa, con 

chúc tụng Chúa vì Chúa đã dựng 

nên con” (Mẹ Thánh Clara).
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Đức Khổng Tử cho biết: 

Năm 15 tuổi, ngài bắt đầu học đạo lý của thánh hiền. 

Năm 30 tuổi, ngài quyết tâm đi theo con đường ấy. 

Năm 40 tuổi, ngài không còn chút nghi ngờ nào về con đường mình đang đi. 
 

 

 

 

 

hững ngày tĩnh 

tâm chuẩn bị 

cho việc khấn 

trọng thể là một thời gian hồng 

phúc. Thời gian này tôi được 

hoàn toàn ở lại với Chúa để suy 

tư, cầu nguyện hầu có thể nhận 

biết chắc chắn về ý định của 

Chúa trên cuộc đời mình cũng 

như xác tín lựa chọn của mình. 

Một trong những tâm tình then 

chốt dẫn lối mọi giờ cầu nguyện 

của tôi đó là tạ ơn. Tạ ơn vì tôi 

đã lãnh nhận tất cả từ Chúa. Vì 

thế tôi mau mắn đáp lại lời mời 

gọi yêu thương của Chúa bằng 

cách nỗ lực trở nên người Anh 

Em Hèn Mọn tốt lành. 

Nỗ lực trở nên người Anh 

Em Hèn Mọn tốt lành - đáp lại 

lời mời gọi yêu thương của 

Chúa. 

Trước hết, chính tình yêu 

tuyển chọn của Thiên Chúa đã 

thu hút và quyến rũ tôi khiến tôi 

mau mắn đáp lại bằng tình yêu 

dâng hiến và diễn ra tình yêu 

dành cho tha nhân. Tình yêu là 

điều không ai có thể ép buộc. Nó 

xuất phát từ tự do, từ rung động 

tự nhiên của trái tim. Do đó, 

chúng ta cũng không thể tự ép 

mình yêu mến nếu trái tim không 

muốn. Trái tim chỉ có thể được 

đánh động trước một tình yêu 

khác. Chúng ta chỉ có thể yêu 

Chúa khi nhận ra được Chúa 

yêu. Cảm nhận càng sâu xa, đáp 

trả sẽ càng mãnh liệt. 

Nếu để tâm quan sát bức 

tranh thế giới hôm nay, chúng ta 

dễ dàng thấy: khủng bố, chiến 

tranh hận thù, chiến tranh sắc 

tộc, tôn giáo, diệt chủng, nghèo 

khổ đói khát, tranh chấp lãnh 

thổ, tội phạm quốc tế, tiêu cực xã 

hội, độc tài, mất nhân quyền... 

đang hoành hành thế giới. Thế 

giới hôm nay đang thiếu một 

điều: tình yêu. Thế giới hôm nay 

đang cần một điều: tình yêu. Chỉ 

có tình yêu mới làm cho con 

người được sống hạnh phúc và 

chỉ có tình yêu mới cứu được thế 

giới. Ai đó đã nói, nếu thế giới 

có hai thánh Phanxicô thì sẽ 

không có đau khổ như thế này. 

Là hậu duệ thánh Phanxicô, tôi 

N 
TÔI ĐÃ LÃNH NHẬN TẤT CẢ TỪ CHÚA 
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lại không bị thôi thúc đem lại 

cho thế giới tình yêu Chúa sao? 

Nhưng để làm được vậy, trước 

hết tôi phải có một cảm nghiệm 

sâu xa về Thiên Chúa. Để có 

được một cảm nghiệm sâu xa về 

Thiên Chúa, trước hết tôi được 

thúc đẩy phải có một sự hoán cải 

nội tâm triệt để. Điều này sẽ giúp 

tôi từ bỏ các ý riêng và để cho 

Thiên Chúa thực hiện chương 

trình vĩ đại và nhiệm mầu trong 

cuộc đời. Tôi cũng đặt bản thân 

tôi trên con đường của Chúa và 

trong sự lệ thuộc trực tiếp 

Người. Như vậy, Đức Giêsu mời 

gọi tôi dấn thân vào một cuộc đổi 

đời. Ngài mời gọi tôi định lại 

hướng đi theo những giá trị của 

Tin Mừng. Chấp nhận đi theo 

Đức Giêsu là chấp nhận có 

những đổ vỡ nơi lòng mình, có 

những đoạn tuyệt đau đớn với 

những thói quen cũ, là đóng đinh 

con người cũ với những tính mê 

tật xấu để cho sự sống của Ngài 

được triển nở và lớn mạnh. Để 

tôi sống nhưng không còn phải 

là tôi, mà là Đức Kitô sống trong 

tôi (x. Gl 2,20). Chấp nhận đi 

theo Đức Kitô, là chấp nhận 

chọn Ngài làm lẽ sống, làm con 

đường, làm hướng đi, làm ý 

nghĩa cho cuộc đời mình, là chấp 

nhận lội ngược dòng đời, là bước 

vào con đường hẹp, con đường 

nghèo khó và hèn mọn, con 

đường tử bỏ và phục vụ. Khi đã 

chọn đi theo Đức Giêsu, người ta 

phải bỏ những gì là của riêng 

mình, bỏ những thứ cản trở 

vướng mắc để được hoàn toàn tự 

do bước theo Ngài. Từ bỏ là điều 

kiện của những ai muốn đi theo 

Đức Kitô để được trở nên môn 

đệ Người. Từ bỏ quan trọng hơn 

cả và khó khăn hơn cả là từ bỏ 

chính mình: “Ai muốn theo Tôi, 

phải từ bỏ chính mình vác thập 

giá mình hằng ngày mà theo” 

(Lc 9,23). Từ bỏ chính mình là 

từ bỏ ý riêng, từ bỏ cái tôi cứng 

cỏi, bướng bỉnh, cái tôi khép kín 

đầy tự ái, tự mãn, cái tôi ích kỷ, 

hẹp hòi kiêu căng, cái tôi luôn 

thèm muốn chiếm đoạt và thống 

trị kẻ khác. 

 Khi đặt Chúa lên mọi sự 

khác, tôi phải từ bỏ những thứ 

mau qua để chọn lấy gia tài vĩnh 

cửu. Chỉ có Đức Kitô mới là kho 

tàng vô giá, là viên ngọc quý báu 

đáng cho tôi ao ước, tìm kiếm. 

Và chỉ có những ai nhận ra chân 

lý ấy, mới dám đánh đổi tất cả 

những gì mình có để chiếm bằng 

được kho báu ấy. Thánh Phaolô, 

một khi đã gặp gỡ Chúa Kitô 

phục sinh đã dám đánh đổi tất cả 

để được một mình Ngài: “Tôi coi 

tất cả là sự thiệt thòi so với mối 

lợi tuyệt vời là được biết Đức 

Kitô Giêsu, Chúa của tôi, vì 

Người tôi đành mất hết và tôi coi 

tất cả như đồ bỏ để được biết 

Đức Kitô và được kết hiệp với 

Người” (Pl 3, 8-9). 

Một khi đã quyết sống đời 

hoán cải, tôi trở thành tôi tớ của 

Thiên Chúa, sẵn sàng vâng theo 

ý Người trong mọi sự và sống 

theo mẫu mực mà Tin Mừng đề 

ra (x. DC 14). Hơn nữa mau mắn 

đem Tin Mừng ấy đến cho mọi 

người. Thật vậy, loan báo Tin 

Mừng là nền tảng tạo nên căn 

tính của người Anh Em Hèn 

Mọn ngay từ lúc khởi đầu của 

Dòng. Nhiệm vụ Phúc Âm Hóa 

xuất phát từ chính mong muốn 

của Cha Thánh Phanxicô. Ngài 

muốn có “những anh em đạo 

đức và sống theo Thần Khí, đi 

khắp thế gian để rao giảng và ca 

hát ngợi khen Chúa” (Tk Per 

43). Tuy nhiên, “không ai có thể 

loan báo Tin Mừng, nếu trước 

tiên không chấp nhận để cho Tin 

Mừng biến đổi mình” (HC 86). 

Sau khi để cho Tin Mừng biến 

đổi mình, tôi sẽ trở nên chứng 

nhân của Tin Mừng. Và tôi quyết 

định đảm nhận việc loan báo 

minh nhiên về Đức Giê-su Ki-tô 

vì đó như là “lý do hiện hữu của 

Dòng”. 

Tạ ơn Thiên Chúa đã chọn 

gọi để phục vụ Người trong 

linh đạo Phan Sinh 

Tôi đã lãnh nhận tất cả từ 

Chúa. Thật vậy, thay vì bỏ tôi 

trong cõi hư vô, Thiên Chúa đã 

tạo dựng nên tôi, đã cho tôi được 

hiện hữu trong thời gian, cho tôi 

được sống trong ơn gọi làm 

người, trong ơn gọi làm con cái 

Chúa, cho tôi được biết Chúa, 

được hồng ân đức tin, được lãnh 

nhận ơn tha thứ tội lỗi. Chúa 

không tạo dựng tôi một lần xong 

rồi quên tôi luôn. Nhưng đã cho 

tôi khả năng lớn lên và hoàn 

thiện. Hơn nữa, Chúa còn kêu 

gọi và tuyển chọn tôi trong ơn 

gọi dâng hiến theo linh đạo Phan 

Sinh để tôi được trở nên người 

bạn thân thiết của Chúa Ki-tô. 

Để được ở lại với Chúa và được 

Người tin tưởng cho tôi chia sẻ 

cùng một sứ mạng với Người. 

Để Chúa ở đâu tôi cũng sẽ ở đó 

với Người. Nếu bình tâm đặt 

mình vào vũ trụ rộng lớn bao la, 

tôi thấy mình thật nhỏ bé tựa hạt 

cát giữa sa mạc. Thế nhưng đó 

lại là một hạt cát được Thiên 

Chúa quan tâm, săn sóc và yêu 

thương. Và Thiên Chúa có một ý 

định trên cuộc đời của tôi.  

Thành tâm suy nghĩ về mình, 

tôi thấy rằng so với nhiều người 

bạn ở ngoài đời cùng trang lứa 

thì họ còn giỏi giang và đôi khi 

còn tốt lành hơn cả tôi nữa. Tôi 

thấy mình bất toàn và đôi khi bất 

xứng nữa. Thế nhưng tôi biết 

Chúa yêu tôi và chờ đợi tôi hoán 

cải và mong muốn tôi cộng tác 

với ơn của Ngài. Vì chính nơi sự 

bất toàn của tôi mà quyền năng 

Chúa được thi thố, chính nơi sự 

yếu đuối của tôi mà tình yêu 

Chúa được biểu lộ. Chúa yêu tôi 

không phải vì tôi dễ thương. 
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Phải nói trái lại: tôi dễ thương 

vì được Chúa yêu thương. 

Chính vì thế, tôi hằng tạ ơn 

Chúa. Tạ ơn Chúa vì Người 

cho tôi được hiện hữu hơn nữa 

được hiện hữu cách sung mãn 

và đầy ý nghĩa qua việc chọn 

gọi tôi sống đời dâng hiến để 

phụng sự Người và Giáo Hội. 

Tạ ơn Chúa đã cho tôi được 

sống trong Dòng Anh Em Hèn 

Mọn và được sống với những 

anh em cùng chung lý tưởng 

Phan Sinh. Chính anh em 

cùng với tôi tạo nên một 

huynh đệ đoàn Phan Sinh 

cùng nhau xây dựng cuộc 

sống và giúp nhau thi hành sứ 

vụ mang Chúa đến cho mọi 

người. Chính anh em đã nâng 

đỡ tôi bằng những lời cầu 

nguyện và sự quan tâm, cùng 

chia sẻ với tôi những vui buồn 

cuộc sống trong đời tu. Chính 

huynh đệ đoàn đã giúp tôi kết 

hợp mật thiết hơn với Thiên 

Chúa, không ngừng cung cấp 

môi trường cầu nguyện và học 

tập và cho tôi cơ hội phụng sự 

Thiên Chúa và phục vụ dân 

Người.  

Những ưu tư về đời sống 

cộng đoàn  

Làm sao để xây dựng được 

một cộng đoàn như là một dấu 

chỉ của Nước Trời, đó là điều 

tôi thao thức. Trước hết và 

quan trọng hơn hết vẫn là 

chuyện các thành viên ý thức 

về ơn gọi nên thánh của mình 

và ý thức thuộc về Hội dòng 

mà mình được Chúa mời gọi. 

Do vậy việc tuân giữ Luật 

Dòng được giải thích ở Hiến 

Chương là căn bản và then 

chốt. Chính Luật Dòng sẽ là 

điểm quy chiếu chung để các 

thành viên biết lối mà hành xử 

sao cho đúng. Và đó phải là 

kim chỉ nam cho đời tu sĩ 

Phan Sinh của mình. Những 

người thành công trong cuộc 

sống thường là những người 

có tinh thần kỉ luật cá nhân rất 

cao. Đời tu cũng vậy, sự tốt 

lành và trung thành của người 

tu sĩ cách nào đó cũng thể hiện 

qua việc giữ kỉ luật. 

Tôi thấy trong đời sống 

cộng đoàn sẽ luôn luôn có 

người đi nhanh hơn và người 

đi chậm hơn. Tức là có người 

có đời sống mẫu mực hơn và 

có người khô khan hơn. Điều 

quan trọng theo tôi không 

phải là mọi người phải tốt lành 

thánh thiện như nhau. Mà 

quan trọng là người đi nhanh 

hơn biết chờ người đi chậm 

hơn và người đi chậm phải 

biết cố gắng đi nhanh hơn để 

hai người có thể đồng hành 

được với nhau. Điều đó mới 

tạo nên tình huynh đệ trong 

đời sống cộng đoàn. Như vậy, 

trong đời sống cộng đoàn các 

thành viên phải có trách 

nhiệm với cộng đoàn và với 

nhau. Mỗi người phải chịu 

trách nhiệm cho sự bất ổn của 

cộng đoàn cũng như sự yếu 

kém sa sút của người anh em. 

Vì chính nhờ sự nâng đỡ trong 

đời sống cộng đoàn mà mỗi cá 

nhân có thể sống cách sung 

mãn những đòi hỏi của Luật 

Dòng cũng như ba lời khấn. 

Đức Kitô phải là trung tâm 

điểm của đời sống cộng đoàn 

vì dưới cái nhìn đức tin các 

thành viên không tự do chọn 

nhau nhưng là do Chúa quy tụ 

lại nhằm phục vụ cho việc 

Phúc Âm Hóa. Cộng đoàn sẽ 

trở thành dấu chỉ của sự hiện 

diện của Nước Trời. 

Tôi cũng nhận thấy mức độ 

đời sống tương quan với Chúa 

tỉ lệ thuận với mức độ đời 

sống tương quan với anh em. 

Nếu tôi có đời sống cầu 

nguyện nghiêm túc sốt sắng ắt 

tôi cũng có đời sống tương 

quan chan hòa với anh em. 

Nếu tôi chểnh mảng, nguội 

lạnh, hời hợt trong đời sống 

cầu nguyện thì tôi cũng sẽ rất 

dễ có những nóng nảy, bất hòa 

với anh em. Một tu sĩ tốt là 

một tu sĩ có đời sống cầu 

nguyện tốt. 

Sau cùng, nhóm anh em 

tĩnh tâm chuẩn bị khấn trọng, 

xin chân thành cám ơn Tỉnh 

Dòng và quý anh hữu trách đã 

vất vả lo cho chúng em từ 

công việc giảng, đồng hành 

cho đến các sinh hoạt đời 

sống. Chúng em cũng thật sự 

cảm kích trước sự quý mến và 

nhiệt tình của quý anh em 

trong cộng đoàn Du Sinh, đã 

vất vả phục vụ mọi mặt để 

chúng tôi có được bầu khí tĩnh 

tâm tốt nhất. Quả thật chúng 

em đã có một kỳ tĩnh tâm thật 

sốt sắng và thu hoạch được 

nhiều lợi ích thiêng liêng 

nhằm chuẩn bị tốt cho việc 

khấn trọng sắp tới. Xin Chúa 

ban bình an và sự thiện hảo 

cho quý anh. 
 

TM. Ae chuẩn bị khấn trọng 

Phao-lô Nguyễn Văn Long
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Vừa qua có môṭ buổi truyền 

hình, “Vatican, những chuyêṇ bí 

mâṭ”, đăṭ vấn đề ảnh hưởng của 

Phanxicô và các giáo hoàng nói 

chung trên trường quốc tế1. Liên 

quan đến Giáo Hôị, ngày nay đó 

là đề tài duy nhất mà người ta đề 

câp̣, khi đươc̣ trình bày bao trùm 

huyền bí và mưu mô và cũng có 

khả năng làm đaị quần chúng 

quan tâm lắng nghe vào các giờ 

cao điểm. Buổi truyền hình nhắc 

laị khía caṇh hành đôṇg rất chính 

tri ̣ của Gioan Phaolô II đối với 

các quyền con người, đa ̃ đóng 

góp rất lớn vào viêc̣ làm đổ bức 

màn sắt. Người ta đăṭ vấn đề với 

Phanxicô: có phải ngài, cũng 

môṭ cách như vâỵ, gây khó khăn 

cho các quyền lơị các nước hoăc̣ 

các nhóm đa ̃ thiết chế? Ngài 

cũng chính tri?̣ Có môṭ Ali Ağca 

khác đang rình đâu đó để mưu 

sát ngài? Phanxicô, người có 

tiếng rất quần chúng, có đươc̣ 

cùng môṭ ảnh hưởng toàn cầu 

không? Ảnh hưởng ấy hoaṭ đôṇg 

môṭ cách khác không? 

Môṭ câu trả lời đầu tiên nhanh 

goṇ, có phần mâu thuâñ: có và 

không. Có, hình như Phanxicô 

găp̣ laị Gioan Phaolô II bởi tính 

quần chúng, và các quyền lưc̣ 

nghe lời ngài. Không, ảnh hưởng 

của ngài không tác đôṇg cùng 

môṭ cách, ngài ít chính tri ̣ và ít 

đòi hỏi trong viêc̣ bảo vê ̣ các 

nguyên tắc ghi trong sách giáo lý 

                                                           
1 “Vatican, các chuyêṇ bí mâṭ”, France 

2, do Laurent Delabousse trình bày 

ngày 25.9.2016. 

của Giáo Hôị 

Công giáo. 

Những người 

chống đối trong 

giáo triều than 

phiền diêñ văn 

của ngài quá dê ̃

daĩ và đôi khi 

mơ hồ. Cho nên 

tiếng ngài ít 

maṇh, dưạ vào 

Giáo Hôị Công 

giáo trên thế 

giới… Chắc chắn chúng ta 

chứng kiến sư ̣tăng sức maṇh của 

Nhà Nước nhỏ bé trên các quốc 

gia sau môṭ thời gian rút lui 

tương đối của chính sách ngoaị 

giao của Vatican dưới tám năm 

giáo triều của Biển Đức XVI. Sư ̣

rút lui - còn xa mới troṇ veṇ, Tòa 

Thánh vâñ không ngừng hoaṭ 

đôṇg - là do các ưu tiên khác của 

giáo hoàng người Đức. Joseph 

Ratzinger đa ̃ không muốn lâñ 

lôṇ các lơị ích với quyền lưc̣ và 

ngài đa ̃khẳng điṇh rằng điều cốt 

yếu là trình bày trong toàn veṇ, 

môṭ cách thanh thoát và thuần 

túy, sứ mêṇh đòi hỏi của Kitô 

giáo. 

Phanxicô khẳng điṇh, cũng 

như Gioan Phaolô II, rằng người 

công giáo không thể không quan 

tâm đến chính tri ̣, nhưng nhất là 

ngài để các giáo dân hành đôṇg 

trong quyền haṇ của mình. Điều 

thuần túy ngoaị giao - bô ̣máy bề 

thế của Phủ Quốc Vu ̣ Khanh 

luôn hoaṭ đôṇg, đươc̣ giáo hoàng 

cho các sư ̣thúc đẩy mới - và đều 

hành đôṇg xuyên quốc gia, đối 

diêṇ các vấn đề xuyên quốc gia. 

Phanxicô đăṭ troṇg tâm hơn vào 

bình diêṇ thứ hai, kể cả ngài 

cũng rất lưu ý đến bình diêṇ thứ 

nhất. Nếu Phanxicô tiếp tuc̣ cuôc̣ 

chiến của Gioan Phaolô II, người 

không nhươṇg bô,̣ đối với sư ̣tôn 

troṇg toàn cầu các quyền con 

người, thì ngài không chút nào 

có cùng môṭ lăng kính, cùng môṭ 

sư ̣phân tích thưc̣ taị. 

Liên minh với các phong 

trào quần chúng 

Phanxicô liên minh với các 

phong trào quần chúng cơ sở, đôi 

khi cấp tiến, để khuyến khích 

môṭ cuôc̣ cách maṇg xa ̃hôị hòa 

bình nhằm bảo vê ̣các quyền con 

người. Kể cả nếu ngài không kết 

với các chủ đề lý thuyết giải 

phóng, thì ngài cũng chủ trương 

Đó là đầu đề cuốn sách của Jean-Louis de La Vaissière, 

François dans la tempête, NXB Salvator, Paris 2017. 

Sách gồm có 6 chương, môṭ Lời Phi Lô ̣và môṭ Kết Luâṇ, 

220 trang. Sau đây TS Nguyêñ Hồng Giáp chuyển ngữ 

chương 6 với đề muc̣: 

“Một ảnh hưởng thế giới? Phanxicô có phải là Tân Gioan Phaolô II?” 

PHANXICÔ TRONG  

PHONG BA BÃO TÁP 
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môṭ lý thuyết quần chúng, ở đó 

các côṇg đoàn bi ̣ tước đoaṭ coṇg 

tác và tổ chức chống laị các 

quyền lưc̣ kinh tế và tài chính 

lớn đè nén ho:̣ nông dân bi ̣ tước 

quyền sở hữu, các dân tôc̣ thiểu 

số bi ̣ tước các quyền, người lao 

đôṇg bi ̣ sa thải, các naṇ nhân của 

ô nhiêm̃ bề bôṇ, các cư dân vùng 

ổ chuôṭ. 

 Từ Chiapas mê ̃ tây cơ 

đến ổ chuôṭ Nairobi, các bài diêñ 

thuyết của ngài quá rõ ràng 

không chút thỏa hiêp̣. Ý chí hòa 

giải và êm diụ - không xóa bỏ 

các sư ̣bất đồng - rõ ràng với các 

nhà sáng lâp̣ lý thuyết giải 

phóng, như Gustavo Gutièrrez, 

người Pêru, mà ngài tiếp xúc 

nhiều lần, và Leonardo Boff, 

người Brasil. Các nhà lý thuyết 

này căm thù Gioan Phaolô II vì 

cho rằng vi ̣ này đa ̃bẻ gãy và làm 

nhuc̣ ho.̣ 

Phanxicô khuyến khích các 

chủ đôṇg xuyên quốc gia với các 

đaị diêṇ của những tôn giáo khác 

và các tổ chức không công giáo, 

măc̣ dù ho ̣ có các quy tắc đaọ 

đức rất khác, để chống laị các tai 

hoạ muôn măṭ: nhâp̣ cư lén lút và 

buôn bán người, maị dâm và lao 

đôṇg trẻ con. Ngài nâng đỡ tổ 

chức các hôị thảo tâp̣ hơp̣ các thi ̣ 

trưởng, các cảnh sát hoăc̣ các 

quan chức taị Vatican. 

Cuôc̣ chiến thứ ba làm cho 

giáo hoàng Phanxicô nổi tiếng 

lớn là vấn đề môi trường với hỏa 

công Laudato Sí2. Ngài không 

ngaị thách đố ở đó với các quyền 

lơị kinh tế và tố cáo các guồng 

máy taọ ra baọ lưc̣, cảnh mất gốc 

và khốn cùng. 

Phanxicô, người đem laị 

hòa biǹh không luôn luôn 

thành công 

                                                           
2 Phanxicô, thông điêp̣ Laudato Sí, 

24.5.2015. 

Nếu các sư ̣chủ đôṇg của giáo 

hoàng Phanxicô và Tòa thánh 

luôn luôn maṇh daṇ trong các 

cuôc̣ khủng hoảng quốc tế, thi ̀

chúng không phải luôn luôn có 

kết quả my ̃mañ. Nhưng, không 

hề có chút ngây thơ nào, không 

phải mong có kết quả ngay tức 

khắc. Khi đề câp̣ đến viêc̣ làm 

hoán cải các con tim khô cứng vì 

các cuôc̣ tranh chấp, chúng ta 

không thể kết thúc nhanh chóng. 

Các hiêụ quả chỉ có thể đến từ từ. 

Bằng cách đi thăm các nước 

vùng ven bi ̣thương tổn bởi các 

cuôc̣ tranh chấp quá khứ hay 

hiêṇ taị, giáo hoàng mài công 

hòa giải và dành sư ̣tôn kính cho 

các nước nhỏ mong manh: từ Sri 

Lanka đến Trung Phi, từ Albania 

đến Bosnia, từ Armania đến 

Azerbaїdjan. 

Thành công ngoaị giao lớn 

lao và không thể pủ nhâṇ của 

Phanxicô là sư ̣ hòa giải giữa 

Cuba và Hoa Kỳ. Vóc dáng my ̃

la tinh của ngài đóng góp rất 

nhiều ở đó. Vatican thưc̣ hiêṇ 

viêc̣ hòa giải, nhưng đó cũng là 

kết quả của mười năm nỗ lưc̣ của 

Giáo Hôị Cuba và của các giáo 

hoàng tiền nhiêṃ. Chúng ta có 

thể nói ngài đa ̃ bổ sung công 

trình của Karol Wojtyla đối diêṇ 

với khối Cộng sản. Giáo hoàng 

cũng trưc̣ tiếp nhúng vào các nỗ 

lưc̣ của Vatican để giúp 

Columbia ra khỏi cuôc̣ nôị 

chiến. Cũng vâỵ, ngài khuyến 

khích Venezuela cố gắng ra khỏi 

cuôc̣ khủng hoảng chính tri ̣trầm 

troṇg. 

Syria và Trung Đông cho 

thấy môṭ thành tích rất trái 

ngươc̣, Phanxicô rất có uy tín ở 

đó, kể cả đối với người Do Thái 

lâñ người Hồi Giáo, nhưng ngài 

laị không hiểu rõ lắm về vùng 

đất bom mìn này. Giáo hoàng bi ̣

chỉ trích ở Quai d’Orsay và trong 

nhiều dinh chưởng ấn khác. Năm 

2015 ngài theo dõi hôị đồng các 

giám muc̣ vùng Trung Đông, các 

giám muc̣ này xin ngài làm áp 

lưc̣ để ngăn chăṇ các cuôc̣ không 

kích của Pháp và Hoa Kỳ chống 

laị chế đô ̣Bachar el-Assad. Pháp 

cho rằng cuôc̣ tranh chấp chỉ có 

thể giải quyết bằng các cuôc̣ 

không kích đó. Giáo hoàng bằng 

cách viết thư cho G20 lúc ấy 

nhóm hop̣ ở Nga, có le ̃đóng góp 

cho viêc̣ tránh khỏi giải pháp đó, 

và làm cho chính quyền Obama 

phải ngần ngaị. Ngài xin toàn bô ̣

thế giới cầu nguyêṇ cho hòa bình 

ở Syria. Hai năm sau hình như 

Phanxicô hiểu, mà không bảo 

chứng, các cuôc̣ không kích 

phương tây chống laị Daech ở 

Irak và Syria. Đối diêṇ với nguy 

cơ của Nhà Nước hồi giáo, 

Vatican cho ra khái niêṃ tư ̣ vê ̣

hơp̣ pháp, nhưng mong rằng nó 

phải đươc̣ Liên Hơp̣ Quốc bảo 

chứng. Hai thái đô ̣mâu thuâñ đó 

cách nhau hai năm tư ̣ chúng 

cũng hiểu đươc̣. Các Kitô hữu ở 

Syria, mà ngài phải cứu, đaị đa 

số ủng hô ̣chế đô ̣baasiste để ho ̣

đươc̣ yên thân và bảo đảm tư ̣do 

thờ phươṇg của ho:̣ Bachar ở 

Syria, cũng như trước đây 

Saddam Hussein ở Irak. 

Môṭ chủ đôṇg khác: buổi cầu 

nguyêṇ cho hòa bình năm 2014 

trong vườn Vatican với Simon 

Peres và Mahmoud Abas. Điều 

đó không làm ngăn cản đươc̣ các 

sư ̣căng thẳng và cuôc̣ thưc̣ dân 

hóa của Do Thái trong các vùng 

đất chiếm đóng rầm rô ̣ tiếp tuc̣. 

Và Peres không phải là người đaị 

diêṇ đa số tầng lớp chính tri ̣ 

Israel. Nhưng giáo hoàng tư ̣

mình giải thích đó là viêc̣ đưa 

hòa bình vào trong các con tim 

bằng cách cùng nhau cầu nguyêṇ 
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Thiên Chúa của ba tôn giáo và 

đó là quyền thế của các nhà 

chính tri ̣, chứ không phải của 

ngài, đề xuất các giải pháp cu ̣

thể. Trả lời cho tất cả những ai 

mong ước điều ngươc̣ laị, ngài 

khẳng điṇh lớn tiếng và maṇh 

me ̃ rằng sư ̣ chủ đôṇg của ngài 

chỉ là chính tri ̣ môṭ cách gián 

tiếp. Môṭ thứ khiêu khích của 

thiêng liêng đối với chính tri ̣, 

môṭ sư ̣nhắc nhở đến trâṭ tư ̣trên 

cao. Sư ̣ chủ đôṇg đươc̣ nối laị 

với nhiều bước đươc̣ trông thấy 

rõ ràng như ưu ái cho các quyền 

của những người Palestiniens: 

dừng laị trước bước từng chia cắt 

câṇ Bethléem và thừa nhâṇ Nhà 

Nước Palestine. Chính sách đó ít 

ra cũng có giá tri ̣ rõ ràng và can 

đảm, trong lúc Palestine ngày 

càng yếu đi. 

Phần dành cho chính 

thống… và Poutine 

Môṭ sư ̣chủ đôṇg khác, rất bi ̣

phê phán, là cuôc̣ găp̣ gỡ đaị kết, 

nhưng laị có tầm chính tri ̣ rất 

maṇh, với thươṇg phu ̣ chính 

thống Nga Kirill ở sân bay La 

Havana năm 2016, khi Phanxicô 

trên đường đến Mexico. Nhất là 

người Ukraina, nhưng cũng có 

nhiều người Phương Tây đã 

phản ứng tê ̣ với lời tuyên bố 

chung ký kết bởi Phanxicô và 

Kirill, làm miếng mồi ngon cho 

các quan điểm của Vladimir 

Poutine về thế giới3. Như thể sư ̣

xích laị với Giáo Hôị quyền lưc̣ 

đó và các lơị ích chung của hai 

côṇg đoàn chính thống và công 

giáo ở Trung Đông đa ̃chiếm vi ̣

trí trên moị xem xét khác. Các 

“giáo hôị hiêp̣ nhất”, những 

người công giáo Ukraina luôn 

trung thành với Rôma trong suốt 

các thế kỷ thăng trầm, cảm thấy 

bi ̣ phản bôị và quên lañg. 

                                                           
3 Tuyên bố chung của giáo hoàng 

Phanxico và thươṇg phu ̣Kirill ngày 

12 tháng 2 năm 2016. 

Thách thức Trung Hoa, 

nguồn mâu thuẫn nôị bô ̣

Phanxicô cũng bi ̣ chỉ trích 

quá nhân nhươṇg với Trung 

Hoa. Những người dèm pha 

phàn nàn rằng ngài không phải là 

Gioan Phaolô II và không đủ 

cảnh giác với trò chơi hai măṭ 

của coṇg sản. Môṭ nhóm ở 

Vatican và Hồng Kông không 

chấp nhâṇ sư ̣diụ bớt của ngài và 

điều mà ho ̣cho rằng như là môṭ 

thứ đơn sơ nào đó đối với các 

nhà cầm quyền Bắc Kinh, trong 

cuôc̣ xung đôṭ về quyền Giáo 

Hôị ở Trung Hoa. Tuyên bố về 

di sản của Matteo Ricci, người 

đa ̃ sang Bắc Kinh vào cuối thế 

kỷ XVI, môṭ thừa sai tôn kính 

văn hóa Trung Hoa - môṭ sư ̣vâṇ 

đôṇg lúc bấy giờ bi ̣Vatican phản 

bác - Phanxicô đa ̃nhiều lần lăp̣ 

laị ca ngơị sư ̣ hiền triết và văn 

minh Trung Hoa. Như thể ngài 

muốn theo bước Ricci.  

Trung Hoa có thể trở thành 

môṭ trong các nơi dung hơp̣ lớn 

Kitô giáo ngày mai, và Phanxicô 

sẵn sàng chiụ các điều kiêṇ mất 

thể diêṇ để đaṭ tới sư ̣mở cửa đó. 

Điều mà ngài bi ̣ chỉ trích chua 

chát. Môṭ thỏa hiêp̣ đang tiến 

hành thương lươṇg, để cho 

Vatican nói lời cuối cùng trong 

sư ̣ choṇ lưạ các giám muc̣, 

nhưng cho chính quyền Trung 

Hoa quyền kiểm soát và cho ý 

kiến. “Là môṭ chính quyền vô 

thần không tin vào Thiên Chúa. 

Cần biết cái gì cần thiết cho viêc̣ 

bổ nhiêṃ môṭ giám muc̣”, năm 

2016 hồng y Hồng Kông, Joseph 

Zen đã nổi dâỵ nói thế, người 

đứng đầu môṭ phong trào chống 

laị tất cả moị nhươṇg bô ̣đối với 

coṇg sản. 

Vâỵ Phanxicô không quản 

đến các thành công và bi ̣ chỉ 

trích trong nôị bô ̣ về điều đươc̣ 

xem như là liều liñh, vuṇg về 

hoăc̣ thơ ngây. Tuy nhiên môṭ sư ̣

thơ ngây khó mà phê phán đối 

với giáo hoàng giỏi giang này 

mà ý chí là mỗi lần bắc cầu cho 

đic̣h thủ hoăc̣ giúp các đic̣h thủ 

bắc cầu với nhau. Chút ít theo 

cách của côṇg đoàn Sant’Egido, 

“LHQ của Trastevere”, chỉ có 

thể mừng vui về điṇh hướng của 

triều đaị giáo hoàng của ngài, 

sau nhiều năm ít đươc̣ Biển Đức 

XVI dấn thân: nói chuyêṇ với kẻ 

thù, hoán cải ho ̣về hòa bình. 

Vào sáng ngày 8.11.2016… 

Khi Jorge Bergoglio mở radio 

từ sáng sớm trong lúc uống cà 

phê taị căn hô ̣ Sainte-Marthe ở 

Vatican, trước khi trầm mình 

vào cầu nguyêṇ và chuẩn bi ̣ 

thánh lê ̃buổi sáng, ngài có vẻ lo 

lắng về tin tức: Donald Trump 

vừa mới đươc̣ bầu làm tổng 

thống Hoa Kỳ. Bản thân ngài, 

ngày hôm đó không nói gì, và 

Vatican đơn giản hy voṇg môṭ sư ̣

côṇg tác tốt cho hòa bình và tôn 

troṇg các quyền con người với 

người khách mới của Nhà Trắng. 

Tuy nhiên, nếu có ai đó xa với 

các sư ̣ khiêu kích dân túy của 

Donald Trump, chính là Jorge 

Bergoglio. Tất cả đều tách biêṭ 

ho.̣ Đến nỗi, lúc từ Mexico trở về 

vào tháng hai vừa qua, môṭ thời 

khắc căng thẳng maṇh me ̃ đa ̃

xuất hiêṇ, trái nghic̣h với ngôn 

ngữ nhe ̣ nhàng của ngoaị giao 

Vatican: “Môṭ người muốn xây 

những bức tường chứ không 

phải những cái cầu không phải là 

Kitô hữu”, ngài nói với các 

phóng viên trong máy bay. Giáo 

hoàng vừa đến từ Ciudad Juárez, 

taị biên giới giữa Mexico và Hoa 

Kỳ, và đa ̃ cầu nguyêṇ, với môṭ 

nghi thức đơn giản mà cảm 
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đôṇg, dưới ánh nắng, trước 

màng lưới sắt và no man’s land 

chia tách hai nước. Lúc ấy 

Donald Trump đa ̃ nói đến viêc̣ 

xây môṭ bức tường doc̣ theo biên 

giới chung bao la, để chăṇ đứng 

sư ̣ nhâp̣ cư bất hơp̣ pháp của 

hàng triêụ “người nhâp̣ cư gốc 

châu My ̃Latinh” bi ̣ đồng hóa với 

buôn lâụ. 

Tiếp nhâṇ dân di cư, cuôc̣ 

chiến chống điṇh kiến dân tôc̣, 

tôn troṇg các tôn giáo khác, tố 

giác thần tươṇg lơị nhuâṇ và làm 

giàu vô đô,̣ tiết đô ̣ hơn là duy 

tiêu, côṇg tác giữa các nước hơn 

là caṇh tranh, nhiêṃ vu ̣đaọ đức 

chống khí hâụ nóng lên, chống 

suy thoái, bảo vê ̣ các nền văn 

hóa điạ phương, cầm thắng laị sư ̣

bành trướng vũ khí : Phanxicô 

chủ trương các hoaṭ đôṇg chính 

trị ngươc̣ laị với các hoaṭ đôṇg 

chính tri ̣ mà Donald Trump bảo 

vê ̣trong chiến dic̣h bầu cử. Vâỵ 

là Phanxicô chỉ có thể buồn về 

cuôc̣ bầu cử đó, trong lúc môṭ số 

người công giáo My ̃ bảo thủ 

ngươc̣ laị vui mừng về viêc̣ nắm 

quyền của môṭ người muốn 

chống laị viêc̣ phá thai và 

“quyền gay”, sau nhiều năm 

“suy thoái” của triều đaị Obama. 

Jorge Bergoglio, như môṭ 

người My ̃ Latinh, biết rõ xu 

hướng về các giải pháp nhanh 

goṇ đó, về môṭ chính tri ̣ để thành 

công thường phải qua lo lót, làm 

gương cho số đông của môṭ tỷ 

phú thành công và chủ trương 

quy về mình, hoaṭ đôṇg chaỵ 

theo lơị nhuâṇ và tư ̣ vê.̣ Giáo 

hoàng lo lắng về chủ nghiã dân 

túy đó đang tràn lan khắp các luc̣ 

điạ. Nhưng, với tư cách môṭ 

người phân tích tinh tế, ngài 

cũng phải hiểu rõ các lý do:  sư ̣

mất tín nhiêṃ của 

establishment, của môṭ giới 

chính tri ̣ toàn quyền và đa ̃đươc̣ 

thiết lâp̣ từ rất lâu, của môṭ hê ̣

thống làm nghèo các từng lớp 

trung lưu và không có cơ hôị cho 

các người trẻ, của môṭ chính 

sách đúng đắn thiếu liên quan 

đến những người dân thường. 

Rõ ràng có dòng trào lưu giữa 

Phanxicô và Barack Obama, môṭ 

người có vóc dáng trí thức và 

tinh thần khác với Trump. Điều 

đó không có nghiã là giáo hoàng 

đồng ý với ông trong moị điểm, 

nhất là về các tiến triển xa ̃ hôị. 

Nhưng ngài coi troṇg, trong tổng 

thống da đen đầu tiên của lic̣h sử 

Hoa Kỳ, cái goị là soft power, ý 

chí giải quyết các cuôc̣ tranh 

chấp, tính liêm khiết, các tầm 

nhìn cao. Phanxicô, quan ngaị về 

làn sóng maṇh me ̃chủ nghiã dân 

túy cũng với tới Âu Châu, buôc̣ 

phải nhấn maṇh diêñ văn của 

ngài về mở cửa và tinh thần cao 

thươṇg, nhất là về ba chủ đề mà 

Hoa Kỳ và EU có các trách 

nhiêṃ lớn : sư ̣cần thiết xử lý tốt 

cuôc̣ xuất hành rầm rô ̣ của các 

người di tản chaỵ trốn chiến 

tranh và đói nghèo, cuôc̣ chiến 

toàn vũ chống khí hâụ nóng lên 

và sư ̣ chăṇ laị “chiến tranh thế 

giới từng phần” hiêṇ nay, bằng 

cách tìm tâṇ nguồn gốc của nó, 

nhất là viêc̣ ồ aṭ sản xuất vũ khí, 

buôn bán vũ khí. 

Đối thoaị liên tôn: Phanxicô 

mở rôṇg bàn tay 

Về phương diêṇ liên tôn và 

đaị kết, chủ trương mở cửa về 

hướng các người tin lành tiến bô ̣

nhất, về chức thươṇg phu ̣ Nga, 

về các người phâṭ giáo, các 

người chiites ở Irak và đaị hoc̣ 

Al-Azhar. Chúng chứng tỏ ý chí 

giáo hoàng hoaṭ đôṇg cho hòa 

bình và hòa giải bằng moị giá. 

Nhưng môṭ số người hồi giáo, 

salafistes hay khác, không thích 

thấy nguyên thủ Giáo Hôị cho 

các bài hoc̣ và thưc̣ hiêṇ điều mà 

ho ̣ cho rằng như là môṭ chiến 

lươc̣ để chia re ̃ho,̣ khi ngài quả 

quyết cao gioṇg và maṇh me ̃

rằng hồi giáo chính thống là hòa 

bình. Ngươc̣ laị, môṭ số người 

hồi giáo khác laị thấy đó là dấu 

chỉ phi thường tôn troṇg, giúp 

đỡ, ủng hô ̣trong cuôc̣ chiến đấu 

của ho ̣ để bảo vê ̣ tôn giáo của 

mình. 

Cũng vâỵ, môṭ ít thươṇg phu ̣

chính thống chống laị cuôc̣ tấn 

công huynh đê ̣của Vatican “ma 

quỉ và tân tòng” với thươṇg phu ̣

Kirill của Mascơva. Nhưng 

Phanxicô, bi ̣dôị nước nhiều lần 

– nhất là khi những người chính 

thống Georgia, mùa thu vừa qua, 

đa ̃ tẩy chay môṭ thánh lê ̃ của 

thiểu số nhỏ nhoi công giáo 

Tbilissi - ngài là người thưc̣ tế 

trong vấn đề liên quan đến đối 

thoaị liên tôn và đaị kết. Chúng 

cần phải thúc đẩy hòa bình 

nhưng không xóa bỏ các sư ̣khác 

nhau còn tồn taị rất lớn. 
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Vì thế, ngài công nhâṇ nhiều 

lần rằng, giữa những người Kitô 

giáo bi ̣ phân chia, sư ̣ hòa giải 

thần hoc̣ nhằm trở laị thống nhất 

hoàn toàn là điều không nhắm 

tới, nhưng ho ̣có chung khả năng 

thưc̣ hiêṇ các “công trình lòng 

thương xót” và “đaị kết huyết 

thống”. Vi ̀cuôc̣ tranh luâṇ thần 

hoc̣ trên nhiều vấn đề căn bản, 

như mình thánh, không phải là 

vấn đề duy hất chia cắt các Giáo 

Hôị. Từ viêc̣ truyền chức các 

giám muc̣ tin lành gays tới các 

hoài nghi quốc gia chính thống, 

các khoảng cách xa ̃ hôị còn rất 

lớn.  

Điều cốt yếu đối với 

Phanxicô là sư ̣ tôn troṇg lâñ 

nhau và kết thúc các lời thóa ma,̣ 

như xác nhâṇ của tài liêụ kèm 

theo “Từ tranh chấp đến hiêp̣ 

thông” đươc̣ các người tin lành 

và công giáo công bố năm 2913, 

gần ngày kỷ niêṃ năm trăm năm 

ly khai của Luther, tổ chức vào 

2017. Chính là điều mà ngài lăp̣ 

laị với các người tin lành khi ho ̣

tiếp đón ngài vào tháng mười 

môṭ 2016 ở Thuỵ Điển. Nếu 

không đồng ý với nhau về hoc̣ 

thuyết, thì cũng không làm bô ̣

thảo ra những thỏa hiêp̣ giả, 

nhưng cùng nhau công nhâṇ Đức 

Giê-su Kitô. Cuôc̣ đối thoaị với 

những người tín hữu khác là môṭ 

công viêc̣ tế nhi ̣ và châṃ mà 

hồng y người Thuỵ Si ̃Kurt Koch 

“bô ̣ trưởng” đaị kết, và hồng y 

người Pháp Jean-Louis Tauran, 

“bô ̣trưởng” Đối Thoaị liên tôn, 

làm viêc̣ không ngừng từ nhiều 

năm nay, có thành công, có thất 

baị và nhiều can đảm. 

Trong quá triǹh các cuôc̣ đối 

thoaị đó, từ Erevan ở Armenia 

đến Lund ở Thuỵ Điển, giáo 

hoàng cũng có cơ hôị tái phát 

hiêṇ các lá bài của giáo Hôị với 

các côṇg đoàn đang sống với 

những thành kiến thế kỷ đối với 

Rôma. Các sư ̣ co rút quốc gia 

của các Giáo Hôị chính thống, 

các quan hê ̣của ho ̣với quyền lưc̣ 

chính tri ̣, sư ̣raṇ nứt của các Giao 

Hôị tin lành, sư ̣ tuc̣ hóa của ho ̣

đôi khi đe doạ chính cả sư ̣ tỏ 

tường của ho,̣ tất cả có thể đưa 

các tín hữu đến chỗ phát hiêṇ và 

yêu mến Giáo Hôị đa diêṇ và 

sống đôṇg của Giáo hoàng 

Phanxicô. 

Giáo Hoàng, môṭ muc̣ tiêu? 

Những đic̣h thủ, nhất là trong 

vùng ảnh hưởng hồi giáo cưc̣ 

đoan, xem giáo hoàng là môṭ 

muc̣ tiêu tươṇg trưng. Quâṭ ngã 

ngài đối với ho ̣ là môṭ sư ̣ thắng 

lơị chống laị môṭ tôn giáo mà ho ̣

căm ghét. Nhưng những tố cáo 

khác cũng có thể làm ngài găp̣ 

nguy hiểm. Khi ngài đa ̃ kích 

những người buôn lâụ ở 

Lampedusa, sư ̣ toàn cầu hóa vô 

cảm, ô nhiêm̃ công nghê,̣ văn 

hóa rác thải và tiền bac̣ là vua 

hoăc̣ còn là sư ̣ thưc̣ dân hóa ý 

thức hê ̣của những người nghèo 

nhất bởi các xa ̃hôị Phương Tây 

muốn tiêu thu ̣ sản phẩm của ho ̣

đồng thời với gía tri ̣của ho,̣ ngài 

taọ cho mình những kẻ thù. Các 

nhóm cưc̣ hữu tân nazi có thế 

muốn ngài đôṇg viên “sư ̣ xâm 

lăng” của “Âu Châu Kitô giáo”, 

bởi đoàn binh man rơ,̣ tất cả 

những người thua thiêṭ của 

những luc̣ điạ khác và của những 

văn hóa khác. Khi ngài phê phán 

Donald Trump và kế hoac̣h của 

ông vể bức tường ở biên giới My ̃

và Mexico, ngài làm cho những 

nhóm quá kích chủng tôc̣ ở Hoa 

Kỳ điên lên. 

Ở đó nữa, giáo hoàng không 

phải là môṭ hình ảnh quá hiền từ 

chỉ bằng lòng với các lời le ̃ vô 

haị. Mỗi ngày ngài làm phát điên 

những người mà ngài ngăn cản 

các tham voṇg xâu xa, vì các lời 

hiêụ triêụ của ngài làm nổi dâỵ 

vi ̣ linh muc̣ trẻ ở nơi ổ chuôṭ, 

người đaị biểu ở nghi ̣ trường, 

như người cán bô ̣cao cấp trong 

xí nghiêp̣ đa quốc gia của mình. 

Môṭ số ngủ không yên và chuẩn 

bi ̣ bảo vê ̣ chống laị kẻ phá rối: 

những người bán vũ khí cho các 

người khai thác các khoáng sản 

hiếm; những công ty ném laị các 

chất thừa thải ở các người nghèo 

cho các siêu tư ̣do để đươc̣ giảm 

thuế; những công ty bất đôṇg sản 

khai thác người nghèo cho 

những người bắt phu ̣ nữ và trẻ 

em lao đôṇg. 

Môṭ ít giống như Gioan 

Phaolô II, nhưng với những 

điểm nhấn khác nhau, ít phân 

chia tả hữu. Phanxicô có môṭ uy 

lưc̣ luân lý lớn lao và đáng sơ.̣ 

Ngài có các maṇg lưới xa ̃hôị với 

mình, nhiều kẻ thù nhưng cũng 

nhiều baṇ bè ở những người 

nghèo. Về phương diêṇ này, 

cũng như trong Giáo Hôị, ngài ở 

trong phong ba baõ táp, ngài gây 

phiền hà. Nhưng về các lañh vưc̣ 

của tính phi pháp, bảo táp càng 

trở nên nguy hiểm hơn, vì ngài 

đối đầu với các quyền lưc̣ không 

tha thứ cho ngài viêc̣ tố giác các 

đòn bẩy chiến tranh và sư ̣ khai 

thác mà ho ̣kiểm soát. Ho ̣có thể 

chup̣ cổ môṭ linh muc̣ trẻ chống 

ma túy ở khu dân nghèo (favela), 

môṭ thi ̣ trưởng calabre (Ý) tố 

giác thuế của mafia, môṭ đaị biểu 

Quốc Hôị tố giác các viêc̣ buôn 

bán vũ khí, môṭ cán bô ̣cấp cao 

tung ra môṭ chiến dic̣h chống 

tham nhũng, nhưng chúng cũng 

có thể chup̣ cổ người đứng đầu, 

ở Vatican, chup̣ cổ giáo hoàng
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hoá nhạc mùa Hè 

tháng 7-2017 cũng 

như 9 khoá nhạc 

cấp tốc của những năm trước đã 

diễn ra “bình thường” xét theo 

vẻ bề ngoài: cũng có những ngày 

các Thầy Phanxicô giúp năm và 

giúp hè, cùng với Cô Liên, Chú 

Hải…chuẩn bị nơi ăn chỗ ở cho 

gần 80 học viên nội trú từ các 

vùng xa, vùng sâu và vùng cao 

như Hà Nội (Gx. An Lộc), Lạng 

Sơn, Nghệ An (Mỹ Dụ, Gx. Gia 

Phổ, Gx. Hội Yên), Hà Tĩnh 

(Gx. Tam Đa, Gx. Mỹ Khánh), 

Lâm Đồng (Gx. Di Linh, Gx. 

Lán Tranh, Gx. Lâm Phát,), 

Bình Phước (Gx. Phú Văn), 

Daklak, Pleiku (Gx. Ia-tô, Ia-

kha, Gx. Hiếu Đức, Làng Ó, 

Làng Bồ), Kontum (Gx. Ling 

La, Dăkchô), Khánh Hoà 

(Khánh Vĩnh, Suối Dầu, Diên 

Tân, Đồng Dài, Thạnh Mỹ…), 

Quảng Ngãi (Gx. Phú Hoà), 

Bình Thuận (Gx Vinh Thanh, 

Gx. Mân Côi), Bà Rịa Vũng Tàu 

(Gx. Suối Rao, huyện Châu Đức, 

Gx. Phước Hâỉ), Đồng Nai (Gx. 

Phú Lâm), Buôn ma Thuột (Gx. 

Xã Đoài, Gx. Gia nghĩa, Gx. 

Buôn Hô), Dak Min (Gx. Dak 

Tân), Kiên Giang (Gx. Thánh 

Giu se)…; cũng có ngày nhập 

học rộn ràng với danh sách và tư 

vấn ghi danh và điều chỉnh lớp 

học; cũng có nghi thức đơn sơ 

chào đón của cha Phụ tá giáo xứ 

Đakao Giuse Trần Hữu Khôi 

chào mừng các học viên và 

khích lệ tinh thần học tập của các 

em để phát triển và phục vụ với 

châm ngôn “đến đây không phải 

để ngủ hay để ăn, mà là để học: 

không chỉ học nhạc mà còn học 

sống chung với nhau biết khiêm 

tốn cộng tác và quan tâm phục 

vụ lẫn nhau…” ; thế rồi mọi việc 

cũng mau chóng đi vào nề nếp, 

với sự tận tâm và linh hoạt của 

các thầy cô lo học tập cũng như 

lo đời sống cho khoảng 265 học 

viên, gồm khoảng 137 học viên 

ngoại trú (về nhà ăn trưa hoặc ở 

lại  ăn trưa tự túc), 50 học viên 

bán trú (ở lại ăn trưa) và 78 học 

viên nội trú (ở lại đêm và ăn 

sáng, trưa và tối); cũng có các 

lớp căn bản như XA1,2,3; 

TN1,2, ĐK1, ĐK2, Org1,2,3,4; 

Đàn T’rưng, Sáo Trúc, LTG5…; 

và dĩ nhiên cũng có những buổi 

kiểm tra và chấm dứt bằng buổi 

Tổng kết với Thánh Lễ Tạ ơn và 

các Sinh hoạt kết khoá như 

thường lệ. 

Cái khác thường là năm nay 

đánh dấu 10 năm Khoá nhạc Cấp 

tốc Mùa Hè, đồng thời cũng ghi 

nhớ 35 năm Hình thành Nhóm 

QH cùng với các Khoá nhạc dài 

hạn, 31 năm Ca Đoàn Quê 

Hương, và 5 năm liên kết FAM 

với LCM. Thế Nhóm Quê 

Hương là nhóm nào? Có gì khác 

biệt giữa các khoá nhạc dài hạn 

và cấp tốc? Liên kết FAM với 

LCM có mang lại điều gì tích 

cực? 

Khởi đầu 

Năm 1979 là năm kỷ niệm 50 

thành lập Dòng Anh Em Hèn 

Mọn tại Việt Nam. Nhạc 

sư Phanxicô Hải Linh được 

mời sáng tác Khúc Ca Mặt Trời  
(lời thơ do Lm Vũ Đình Trác 

chuyển dịch từ phần đầu Bài ca 

Vạn vật của thánh Phanxicô 

Assisi) và nhạc sư đem ca đoàn 

tổng hợp đến Thánh đường giáo 

xứ Đakao trình tấu trong buổi kỷ 

niệm đó. Đây là một biến cố lớn 

về mặt Hợp xướng trong thời 

K 

năm 

Các Khoá nhạc Cấp tốc Mùa Hè trong tháng 7 

2008 - 2017 

Xuân Thảo, ofm 
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buổi khó khăn lúc đó. Rất đông 

giáo dân nghe tiếng đã đến đứng 

chật cả sân nhà thờ để thưởng 

thức bài ra mắt nầy. Và cũng từ 

đó, nhạc sư có thêm động lực để 

mở Lớp Hợp Ca cũng như các 

lớp Ca trưởng khác tại giáo xứ 

Huyện Sĩ (1980) với sự phụ tá 

của một số môn sinh.  

Năm 1981, Thầy Hải Linh 

cùng một số học trò chia nhau 

sáng tác Trường Ca các Tạo 

Vật (dựa trên toàn bộ Bài ca Vạn 

vật của thánh Phanxicô) để 

chuẩn bị cho lễ mừng 800 năm 

ngày sinh của thánh nhân vào 4-

10 năm 1982. Cuối cùng chỉ có 

Thầy Hải Linh và Xuân Thảo 

sáng tác được 6 Đoạn: Hợp Ca 

Mở đầu, Ông Anh Mặt Trời, Chị 

Hằng Nga và Tinh Tú, Anh Gió, 

Chị Nước, và Chung Khúc (Các 

Đoạn khác sáng tác sau theo thứ 

tự Chị Chết, Anh Lửa, đến 2003 

mới xong Chị Đất Mẹ 

Hiền, và Anh Chị Em 

Loài Người). Đồng 

thời NS Nam Hải, Nữ 

tu Thiên Lan và Xuân 

Thảo hợp tác mở một 

số lớp Xướng âm, Thanh nhạc và 

Ca trưởng tại Tu viện Phanxicô 

Thủ Đức. 

35 năm Nhóm Quê Hương 

và Các Lớp Nhạc Quê Hương 

(1982-2017) 

Đầu năm 1982, Thầy Hải 

Linh 

thành 

lập Nhóm QUÊ HƯƠNG: lúc 

đầu Thầy kêu gọi một số môn 

sinh, nhưng cuối 

cùng chỉ còn Nữ tu 

Thiên Lan dòng 

MTG Thủ Đức, 

Nhạc sĩ Nam Hải, 

và Xuân Thảo*. 

Mục đích là để học 

tập, rồi cộng tác với 

Thầy trong việc 

phổ biến học thuật 

âm nhạc theo 

đường hướng Thầy đề ra. Từ đó 

có Các Lớp Nhạc Quê Hương, 

được mở ra tại nhiều nơi (như Tu 

viện Phanxicô Thủ Đức, Tu viện 

MTG Thủ Đức, Tu viện Đaminh 

Thánh Tâm Hố Nai, Giáo xứ 

Phúc Lâm, Xuân Hoà, Đền 

Mảrtinô... thuộc Gp. Xuân Lộc; 

Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Từ 

năm 1990 các khoá dài hạn 

quanh năm được mở thường 

xuyên tại Tu viên - Giáo xứ 

thánh Phanxicô Đakao (50 

Nguyễn đình Chiểu, Q.1, SG). 

Khoá dài hạn thường kéo dài 9 

tháng, từ tháng 9 đến tháng 5 

năm sau, gồm các lớp Xướng âm 

1,2,3; Thanh nhạc 1,2,3; Điều 

Khiển 1,2,3; Sáng tác... 

Năm 1986 mở thêm lớp Hợp 

ca (tức CA ĐOÀN QUÊ 

HƯƠNG). Sau nầy mở thêm các 

lớp Đàn Organ 1,2,3,4... Lớp 

Hoà Âm, Đối âm, Nhạc cụ Dân 

tộc (Sáo trúc, Tranh, T'rưng...). 

(*) Năm 2008, Nhóm Quê 

Hương mời thêm Ns Hương 

(Di ảnh Nhạc sư Hải Linh) 

(CĐ Quê Hương và Dàn nhạc Nam Hải) 

(Lm Ns Xuân Thảo) 

(Nữ tu Nhạc trưởng 
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Vĩnh tham gia nhóm sau nhiều 

năm sáng tác và dạy nhạc.  

10 năm Các Khoá nhạc Cấp 

tốc Mùa Hè (7/2008 - 7/2017) 

Đặc biệt từ tháng 7/2008, khởi 

xướng Các Khoá nhạc Cấp tốc 

Mùa Hè để tạo điều kiện thuận lợi 

cho các học viên ở xa không theo 

các khoa dài hạn quanh năm được, 

có cơ hội học "cấp tốc"(intensive) 

trong thời gian 1 tháng, nhưng 8-10 

tiếng học cật lực mỗi ngày, 6 ngày 

mỗi tuần. Đến nay được đúng 10 

năm, đem lại hiệu quả có khi nhiều 

hơn là học khoá dài hạn quanh năm 

(mỗi tuần tới lớp 2-3 buổi). 

Cấp tốc có nghĩa là học cật 

lực, dồn nén, dùng toàn thời 

giờ trong ngày, trong 4 tuần, 

trong trọn 1 tháng để học và 

khổ luyện các kỹ năng âm nhạc 

(như xướng âm, ký âm, phân tích 

cấu trúc, cảm thụ, đọc/hát "tròn 

vành rõ chữ" một cách diễn cảm, 

điều khiển hợp xướng với những 

cử chỉ thầm lặng nhưng hữu 

hiệu, ý nghĩa và nghệ thuật, đệm 

đàn và diễn tấu đàn trong phụng 

vụ...). Có học viên học được 1 

môn; Có nhiều học viên học 

được 3 môn, tương đương với 

lịch học 3 môn trong khoá dài 

hạn 9 tháng. 

Cấp tốc còn bao hàm một 

sự tập trung hiện diện, chia sẻ 

mục đích và động lực, hiệp 

thông trong khao khát, khích lệ, 

kiên trì và quan tâm hỗ trợ nhau, 

nhất là đối với các học viên nội 

trú đến từ các vùng ngoại biên: 

vùng xa, vùng sâu, vùng cao. 

Các em được căn dặn: "Đến đây 

không phải để ăn, để ở, để giải 

trí, mà là để HỌC. Trước mắt 

là Học Nhạc để làm phát triển, 

làm sinh lời khả năng đàn hát nơi 

mỗi học viên để đem ra phục vụ 

cho cộng đoàn, giáo xứ, và xã 

hội. Người được 1 nén, 2 nén 

hoặc 5 nén đều phải nỗ lực gấp 

đôi để sinh 

lợi gấp đôi. 

Ngoài ra, 

trên hết, học 

viên còn 

được HỌC 

để sống 

chung với 

nhau, biết 

khiêm tốn 

cộng tác và 

quan tâm 

phục vụ lẫn nhau." Cấp tốc có lợi 

thế đem các vùng biên đa dạng 

về thành phố để dễ dàng tiếp cận, 

tạo sự thông cảm hiểu biết nhau 

giữa nhiều vùng miền. 

5 năm liên kết FAM 

(Franciscan Academy of 

Music) với LCM (London 

College of Music) (2013-2017) 

Từ năm 2013, khi liên kết với 

London College of Music, thuộc 

University of West London, qua 

trung gian của Nhạc sĩ kiêm 

Giảng viên P.Kim, hiện là Tổng 

quản trị  Việt Thương Music 

Education, đại diện chính thức 

của LCM Examinations (Khoa 

Khảo thí của LCM) chúng tôi đã 

thiết kế lại chương trình các môn 

học để học viên nào muốn, đều 

có thể tham gia học, luyện thi 

các chứng chỉ và văn bằng do 

LCM Examinations tổ chức. 

Từ đó đến nay, FAM mở 

thường xuyên các lớp LTG5 

(Luyện thi Lý Thuyết LCM 

Grade 5) đến LTG8. Để tham gia 

thi các chứng chỉ và văn bằng 

khác của LCM, học viên bắt 

buộc phải có chứng chỉ LTG5 

nêu trên. Dĩ nhiên các học viên 

vẫn phải học XA1,2,3; 

Organ/Piano 1,2,3,4; có thể chọn 

ngành điều khiển qua các lớp 

TN1,2,3 và ĐK 1,2,3; Đối âm, 

Lịch sử âm nhạc, Phối khí... 

Trong lễ Tổng kết Khoá nhạc 

Cấp tốc Mùa Hè 7/2017 vừa qua, 

NS P.Kim đã cho biết số học 

viên của các đơn vị đã dự thi 

LCM trong kỳ Hè 2017 như sau: 

Kỳ thì LCM mùa hè 2017 

1. Cấp Đaị Hoc̣: 

10 x LLCM in Teaching 

(Licenciate LCM: trình độ cử nhân 

sư phạm nhạc cụ) 

11 x ALCM in Teaching (Asociate 

LCM: trình độ Cao đẳng) 

22 x DipLCM in Teaching 

(Diploma LCM: trình độ năm I Đại 

học)  

2 x DipLCM in Performance (Trình 

độ năm I Đại học ngành Biểu diễn 

nhạc cụ) 

 2. Các Grade Thưc̣ Hành: 800 

thí sinh (Sài gòn - Hà Nôị) 

3. Các Grade Lý Thuyết: 150 

thí sinh (Sài gòn - Đà nẵng - Hà 

Nôị) 

 Năm nay 2017, chúng tôi sẽ 

khai triển thêm DipLCM in 

conducting, dành cho các học viên 

đã đậu LTG5, và đã tốt nghiệp loại 

giỏi, xuất sắc từ CT2 đến CT3. 

Nhắc lại những mốc thời gian đó 

để thấy HỒNG ÂN CHÚA trên 

từng cây số và qua biết bao nhiêu 

Anh em trong Hội dòng, Ân Nhân, 

Thân hữu, Thân nhân gần xa không 

thể kể hết ra đây được. Xin Chúa 

tuôn đổ hồng ân xuống tất cả quý 

vị, và xin quý vị tiếp tục chia sẻ 

"những vụn bánh" xuống cho chúng 

tôi và các học viên xa gần.

  

(Nhạc trưởng Hương 
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Phần I (Tiếp theo) 

 

 

 

Teilhard: Cha Allegra, chắc 

cha biết trường hợp của Galilêô. 

Ngay ngày nay, còn biết bao 

nhiêu người - và không phải tất 

cả họ đều là Công giáo - từ chối, 

kể cả bàn luận về các khẳng định 

của bậc thiên tài này, và nhìn lên 

trời qua kính thiên văn của ông, 

bởi vì dụng cụ thăm dò và quan 

điểm này sẽ có thể lật nhào toàn 

hệ thống thiên văn của 

Ptolemaic Aristotêlian. (Nd. 

Xem “The universe of Aristotle 

and Ptolemy”, trong Google.) Sự 

lười biếng trí thức và thái độ bảo 

thủ quá đáng trong lãnh vực 

khoa học, của tất cả các khoa 

học, thường là một trở ngại cho 

tiến bộ, cho đến khi nổi dậy một 

tư tưởng gia thật sự, một người 

nhìn thấy cách trực giác, như 

một tia sáng, toàn bộ sự thật và 

trình bày các yếu tố của nó trong 

một tổng hợp hài hòa. Xin lỗi đã 

ngắt lời cha; xin cha tiếp tục và 

                                                           
4 Qc. St. Bernadine of Siena, ‘De 

universali regno et dominio Jesu 

Christi,” Opera omnia (Quaracchi: 

Typographia Collegii S. Bonaventura, 

1950-1965), II, 340-352. 

5 Qc. St. Lawrence of Brindisi, 

“Sermo I super: Missus est, n. 4, Opera 

omnia (Padua: Ex Officina 

nói cho tôi 

nghe thêm 

về sự Viên 

Mãn của 

Đức Kitô. 

Allegra: Cha Teilhard, tôi 

không thích nói đến sự Viên 

Mãn theo nghĩa mà cha gắn cho 

chữ này, bởi vì hạn từ này, ở nơi 

thánh Phaolô, bao hàm một số ý 

nghĩa, và tự nó có thể đưa đến 

chỗ hàm hồ. Tôi thích dùng từ 

ngữ “tính ưu việt tuyệt đối của 

Đức Kitô” hoặc “vương quyền 

phổ quát của Đức Kitô” hơn. Để 

trở về lại với mạch câu chuyện 

của chúng ta, tôi muốn lưu ý cha 

về sự kiện là, mặc dù học thuyết 

này bị đa số các thủ bản thần học 

coi thường, nó vẫn còn tỏ ra hấp 

dẫn đối với một số lớn các học 

giả kiệt xuất của Giáo hội. Tôi 

nghĩ không cần thiết nêu lên ở 

đây tất cả các vị đại diện của 

Typographica Seminarii, 1928), I, 80. 

Cũng xem: Dominic J. Unger, ofm, 

Cap, “The Absolute Primacy of Christ 

and his Virgin Mother according to St. 

Lawrence of Brindisi,” Collectanea 

franciscana, XXII (1952), 113-119. 

6 Cha Déodat Marie de Basly, ofm, 

là một người bảo vệ mạnh mẽ học 

thuyết quy tâm Kitô của Scotus, và 

trường phái Phan sinh, những vị 

mà, về điểm này, không trừ một 

ai là không theo người lãnh đạo 

của họ, John Duns Scotus. Tuy 

nhiên tôi không thể quên nhắc ở 

đây tên của một vài khuôn mặt 

chính trong quá khứ, như thánh 

Bernadine thành Sienna4 và 

thánh Lawrence xứ Brindisi,5 và 

một nhóm chọn lọc các học giả, 

và những nhà thần học nhiệt 

thành trong những thời gian gần 

đây hơn. Trong số các vị thuộc 

nhóm sau này, có rất nhiều vị là 

người Pháp, chẳng hạn như cha 

Déodat de Basly,6 cha 

Chrysostom, đã nói ở trước, cha 

Valentin Marie Breton,7 cha 

được biết đến nhiều do bởi tác phẩm 

Pourquoi Jésus Christ? của ngài 

(Paris: Descleé de Brouwer, 1903). Tác 

phẩm này đã được tái bản nhiều lần. 

7 Cha Valentin Marie Breton, ofm 

(1877-1957) là tác giả của nhiều nghiên 

cứu về linh đạo Phan-sinh. Có thể tìm 

thấy các bài sau bằng tiếng Anh: 

Franciscan Spirituality, trans. by F. 

Lời giới thiệu: Trang Thường Huấn xin gởi đến quý 

Độc Giả phần I trong tác phẩm Đối Thoại Gữa Một 

Nhà Khoa Học và Một Chuyên Viên Kinh Thánh của 

Gabriel M. Allegra, OFM, dịch giả Alexis Trần Đức 

Hải, OFM, tr. 57-82 
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Marie Bonaventure,8 cha Jean F. 

Bonnefoy,9 cha Jean Marie 

Bissen,10 cha Ephrem Longpré, 

người Canađa,11 cha Charles 

Balíc, người Croatia, chủ tịch ủy 

ban ấn bản phê bình các tác 

phẩm của Scotus,12 Hiệu trưởng 

trường đại học Thánh Tâm ở 

Milan, cha Agostinô Gemelli,13 

                                                           
Frey, ofm, (Chicago: Franciscan 

Herald Press, 1957); In Christ’s 

Company, trans. by Michael D. 

Meilach, ofm, (Chicago: Franciscan 

herald Press, 1961). 

8 Cha Marie Bonaventure 

(Pasquier), ofm, xuất bản cuốn 

L’eucharistie et le mystère du Christ 

d’après l’Ecriture et la Tradition 

(Paris: Poussielgue, 1897), một nghiên 

cứu sâu rộng trong đó Đức Kitô được 

bàn luận trong tương quan với Thánh 

Thể. 

9 Cha Jean Francois Bonnefoy, ofm, 

(1897-1958), là tác giả của nhiều 

nghiên cứu học thuật, bao hàm tác 

phẩm Christ and the Cosmos (xem 

cước chú 10, đoạn 3) và The 

Immaculate Conception in the Divine 

Plan, trans. by Michael D. Meilach, 

ofm, (Paterson, N.J: St. Anthony Guild 

Press, 1967). 

10 Cha Jean Marie Bissen, ofm, 

(1890-1939), xuất bản rất nhiều bài báo 

về tính ưu việt của Đức Kitô, trong đó 

đáng được nhắc đến là “De 

praedestinatione absoluta Christi 

secundum Duns Scotum expositio 

doctrinalis,” Antonianum, XII (1947), 

3-36. 

11 Cha Ephrem Longpré, 

ofm,(1890-1965) viết rất nhiều và sâu 

rộng trong lãnh vực thần học Phan sinh, 

và là một trong những vị đề xướng 

mạnh mẽ nhất học thuyết tính ưu việt 

tuyệt đối của Đức Kitô. Có thể kể ra 

một số nghiên cứu chính của ngài như: 

Le Bx. Duns Scot, Docteur du Verbe 

Incarné,” France Franciscaine, XVII 

(1934), 1-36; The Kingship of Jesus 

Christ according to Saint Bonaventure 

and Blessed John Duns Scotus, trans, 

by D. J. Barry, ofm. (Paterson, N.J: St. 

Anthony Guild Press, 1944); ‘La 

và nhiều vị khác. Trong số 

những người bảo vệ học thuyết 

này, còn có những vị không 

thuộc Dòng Phan sinh. Tôi có 

thể kể ra đây một số vị, như 

Hồng Y Pierre de Bérulle,14 Bậc 

đáng kính Jacques Olier,15 Giám 

mục Bougaud,16 Giám mục 

Bonomelli,17 cha Frederick W. 

primauté du Christ,” Lumieres 

d’Assise, I (1947), 27-38. 

12 Cha Charles Balic, ofm, một 

chuyên gia về Scotus và Thánh mẫu 

học nổi tiếng thế giới, đã đóng góp 

nhiều hơn ai hết trong việc phát huy các 

nghiên cứu về Scotus ở trong 30 năm 

cuối này. Ngài là người tổ chức chính 

của Hội nghị Quốc tế về Scotus, tại 

Oxford và Edinburg tháng 09 năm 

1966. Các bài phát biểu và tham luận 

được xuất bản trong bốn tập lớn dưới 

đầu đề: De Doctrina Ioannis Duns 

Scoti (Rome: Commissio Scotista, 

1968) 

13 Cha Agostinô Gemelli, ofm, 

(1878-1959) là người sáng lập Đại học 

Thánh Tâm ở Milan, Ý, và được cử làm 

Hiệu trưởng suốt đời. Là một thẩm 

quyền được nhìn nhận trong lãnh vực 

tâm lý, ngài dành phần lớn hoạt động 

của ngài vào việc nghiên cứu Phan sinh 

và trở thành người đề xướng chính của 

học thuyết Vương quyền của Đức Kitô, 

được Giáo hội Công giáo chính thức 

nhìn nhận. Một trong các tác phẩm nổi 

bật của Gemelli là cuốn The 

Franciscan Message to the World, 

trans. and adapted by Henry Louis 

Hughes (London: Burns Oates and 

Washbourne, 1934). 

14 Pierre de Bérulle (1575-1629) là 

người sáng lập Tu hội Oratory của Đức 

Kitô cho các linh mục ở Pháp, và là một 

nhân vật quan trọng hàng đầu trong 

trường phái linh đạo Pháp. Giáo hoàng 

Urban VIII gọi ngài là “Tông đồ của 

Ngôi Lời Nhập Thể”. 

15 Jean Jacques Olier (1608-1657) 

là người sáng lập Hội St. Sulpice. Mục 

đích chính của hội là chuẩn bị các 

người trẻ trở thành linh mục. Ngài cũng 

là một nhà lãnh đạo trong trường phái 

linh đạo Pháp. 

Faber,18 Giám mục Westcott, 

nhà chú giải Anh giáo đã được 

nhắc đến,19 và, nếu tôi hiểu đúng 

tư tưởng của ngài, nhà thần học 

xuất chúng Matthias Scheeben,20 

triết học gia người Ý Carmelo 

Ottaviano,21 và nhất là thánh 

Francis de Sales.22 

16 Louis Victor Emile Bougaud 

(1823-1888), Giám mục người Pháp, 

nhà giảng thuyết, và nhà viết văn, tác 

giả của tác phẩm Le Christianisme et 

les temps présents, 5 vols. (8th ed; 

Paris: Poussielgue, 1901). 

17 Geremia Bonomelli (1831-1914), 

Giám mục ở Cremona từ 1871 cho đến 

lúc qua đời, là tác giả của rất nhiều bài 

báo và sách thuộc đủ loại đề tài, bảo vệ 

học thuyết của Scotus, cho rằng sự 

Nhập Thể của Ngôi Lời là biến cố trung 

tâm trong chương trình hiện nay của 

Thiên Chúa. 

18 Frederick William Faber (1814-

1863) là thành viên của tu hội Oratory 

Anh quốc, và là một tác giả tu đức được 

ưa chuộng. Một trong những tác phẩm 

cuối cùng của ngài là Bethlehem (New 

ed; Philadelphia; Reilly, 1955), là một 

nghiên cứu về Nhập Thể theo hướng tư 

tưởng của Hồng Y Berulle. 

19 Xem cước chú 17 ở trên. 

20 Matthias Joseph Scheeben (1835-

1888) tỏ bày thái độ ủng hộ của ngài 

đối với thuyết tính ưu việt tuyệt đối của 

Đức Kitô của Scotus trong tác phẩm 

The Mysteries of Christianity, trans. by 

Cyril Vollert, sj, (St. Louis: Herder, 

1946). Xem phần nói về “The Mystery 

of the God-man and His Economy,” 

trg. 311-465. 

21 Giáo sư Carmelo Ottaviano, tốt 

nghiệp đại học Thánh Tâm, Milan, là 

người sáng lập Sophia, một tạp chí triết 

học, và là tác giả của rất nhiều bài 

nghiên cứu trong triết học và lịch sử 

triết học. 

22 St. Francis de Sales (1567-1622) 

nhấn mạnh đến tính ưu việt tuyệt đối 

của Đức Kitô, trong chuyên luận On 

the Love of God, trans. by John K. Ryan 

(Garden City, N. Y: Double-day, 

1963), Vol. I, Book 2, Chaps. IV và V, 

trg 111-116. 
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Teilhard: Thưa cha, cha đã 

nêu lên nhiều tên tuổi, tuy nhiên, 

chỉ có ba người trong họ là đặc 

biệt gây hứng thú cho tôi: 

Scotus, thánh Francis de Sales, 

và Gemelli, người mà tôi đặc 

biệt ngưỡng mộ. Tôi muốn biết 

thêm về họ. 

Allegra: Cha Teilhard, liên 

quan đến Scotus, lần tới gặp 

nhau, tôi sẽ mang đến một bài 

thơ ngắn của một người anh em 

cùng dòng với cha, người Anh, 

Gerard Manley Hopkins, có tựa 

đề là “Duns Scotus’ Oxford”, mà 

bà de Margerie đã tìm thấy trong 

thư viện của Alliance Francaise, 

và đã có lòng tốt chép lại bằng 

tay cho tôi một bản.23 Tôi tin 

chắc rằng cha sẽ thích nó, và nó 

sẽ tạo cho chúng ta cơ hội bàn 

đến một lần nữa Hiệp sĩ của Vô 

Nhiễm Nguyên Tội, như Scotus 

được gọi như thế. Thánh Francis 

de Sales trình bày tư tưởng của 

ngài trong khảo luận On the 

Love of God của ngài. Trong 

khảo luận này, ngài sử dụng 

những hạn từ làm người đọc thấy 

các bản văn của Scotus trở nên 

“dễ chịu”, những bản văn, thật 

ra, là khá khó đối với những 

người có trình độ trung bình.24 

Về phần cha Gemelli, ngài 

không dấn thân vào trong bất kỳ 

cuộc tranh luận nào: ngài chỉ đơn 

giản trình bày tư tưởng của ngài 
                                                           

23 Gerard Manley Hopkins (1844-

1889), một người trở lại đạo Công giáo 

và là một thành viên của Dòng Tên. 

Ngài là một thi sĩ nổi tiếng người Anh, 

rất thích thú với tư tưởng của Duns 

Scotus, và cách đặc biệt với thần học về 

Nhập Thể của ngài. “Duns 

Scotus’Oxford” (Oxford của Duns 

Scotus) là số 44 trong The Poems of 

Gerard Manley Hopkins, xuất bản bởi 

W.H. Gradner and N.H. MacKenzie 

(4th ed; London: Oxford University 

Press, 1967). Nghiên cứu về ảnh hưởng 

của Scotus trên Hopkins, xem Robert 

R. Boyle, sj, “Duns Scotus in the 

Poetry of Hopkins,” in Scotus Speaks 

với toàn năng lực và sự nhiệt tình 

của ngài. Ngài cho tôi cảm tưởng 

là ngài đã đọc rất nhiều, tuy 

nhiên ngài suy nghĩ còn nhiều 

hơn thế nữa trên chủ đề về tính 

ưu việt tuyệt đối của Đức Kitô. 

Để hoàn toàn trung thực, tôi phải 

nói rằng cảm tưởng tôi có về 

ngài giống hệt như cảm tưởng tôi 

có về cha vậy. Ngài xem ra như 

nắm bắt được học thuyết này 

bằng một thứ trực giác khi đọc 

thánh Phaolô và thánh Gioan. 

Ngài cố gắng cảm nghiệm Đức 

Kitô như thánh Phanxicô đã trải 

nghiệm, và ngài bảo vệ tính ưu 

việt tuyệt đối của Đức Kitô bằng 

các luận chứng của Scotus.25 

Có lẽ cha sẽ ngạc nhiên khi 

nghe tôi nhắc tới một cái tên 

khác, cái tên mà vừa rồi tôi chưa 

nhắc đến: Don Luigi Sturzo26 Vị 

linh mục rất chân thực và nhiệt 

thành này, một nhà xã hội học có 

tầm cỡ quốc tế, cũng là một 

người bảo vệ nhiệt tâm học 

thuyết về tính ưu việt tuyệt đối 

của Đức Kitô.27 

Teilhard: Thật tình mà nói, 

tôi không hoàn toàn ngạc nhiên, 

vì tất cả các khoa học, giống như 

tất cả mọi hữu thể, đòi hỏi một 

nguyên lý, một tâm điểm, và một 

mục đích, Alpha và Omega, và 

cái này chỉ có thể là Đức Kitô mà 

thôi, Ngôi Lời Nhập Thể, “Đức 

Today: 1266-1966. Seventh Centenary 

Symposium (Southfield, Mich: Duns 

Scotus College, 1968) trg. 297-319. 

24 Xem cước chú 40 ở trên 

25 Cha Allegra quy chiếu về tác 

phẩm của Gemelli The Franciscan 

Message to the World, đã nói đến trong 

cước chú 31 ở trên. 

26 Trong tác phẩm The True Life: 

Sociology of the Supernatural, trans. 

by Barbara B. Carter (Paterson, N.J: St. 

Anthony Guild Press, 1943), Don Luigi 

Sturzo (1871-1959) phác họa một trật 

tự vũ trụ trong đó Nhập Thể mang lấy 

trọn vẹn ý nghĩa lịch sử của nó. 

Kitô Vĩ Đại” in quo omnia 

constant (trong Người tất cả đều 

tồn tại qc. Col. 1:17). Tuy nhiên 

tôi không chối sự kiện là tôi 

thích nhất khi nghe cha Gemelli 

và Don Sturzo nghĩ theo chiều 

hướng này. Bây giờ xin cha nói 

cho tôi nghe về tư tưởng của 

Scotus. Cha có đem theo các bản 

văn của ngài không? 

Allegra: Tôi đem theo đây 

cuốn Summula Scotistica của 

cha Scaramuzzi và cuốn Tân 

Ước bằng tiếng Hy lạp, theo như 

ý cha đã muốn.  

Teilhard: Vậy tôi có thể xin 

cha tóm tắt cho tôi cách rõ ràng, 

trong mức độ có thể được, cette 

grande doctrine (học thuyết 

tuyệt vời này). Lần sau chúng ta 

sẽ đọc các bản văn, và cha sẽ giải 

thích chúng cho tôi nhé! 

Allegra: Cha à! Đây không 

phải là một công việc dễ dàng, 

nhưng tôi sẽ cố gắng. Thánh 

Kinh dạy về tính ưu việt tuyệt 

đối của Đức Kitô, cũng như dạy 

rằng có một mục đích khác cho 

Nhập Thể, cụ thể là sự Cứu 

chuộc nhân loại. Các Giáo phụ 

đã khẳng định cả hai điều, tính 

ưu việt và sự Cứu chuộc, mà 

không cố thử tìm một tổng hợp 

cho hai giáo thuyết này, nghĩa là 

không nối kết chúng lại trong 

một hệ thống hài hòa, hoặc như 

27 Một nhà thần học hiện đại xuất 

chúng ủng hộ học thuyết của Scotus về 

mục đích đầu tiên của Nhập Thể là Karl 

Rahner, sj, Xem tác phẩm của ngài: 

Theological Investigations, trans, by E. 

Ernst, op, (Baltimore, Md.: Helicon, 

1961), I, 164-166. Vấn đề này được 

Hans Urs Von Balthasar trong cuốn: A 

Theology of History (New York: Sheed 

and Ward, 1963), pp. 61-63, và Charles 

David, trong cuốn: Theology for 

Today, (New York: Sheed and Ward, 

1962) xem như loại có tầm quan trọng 

vào bậc nhất. 
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cách nói của cha, toàn bộ chân lý 

thánh Tôma và thánh 

Bônaventura đã dạy rằng mục 

đích đầu tiên của Nhập Thể là 

Cứu Chuộc, và uy tín của họ, - 

đặc biệt của thánh Tôma, - đã 
đưa đến việc nhìn nhận giáo thuyết 

này hầu như là giáo thuyết chính 

thức. John Duns Scotus lấy một lập 

trường chống lại hai vị Thầy vĩ đại 

này, cũng như ngài đã làm như thế 

khi liên quan đến giáo thuyết Đức 

Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và 

ngài đã nỗ lực tổng hợp lại hai giáo 

thuyết về tính ưu việt tuyệt đối của 

Đức Kitô và sự Cứu Chuộc của 

Người. Theo ý kiến của tôi, không 

có bất cứ một ai theo chủ trương của 

ngài đã thực sự thêm vào một điều 

gì mới vào các luận chứng mà ngài 

đã đề ra, mặc dù tôi hoàn toàn muốn 

nhìn nhận là trường phái linh đạo 

của Pháp đã rút ra những hệ luận tột 

bậc của câu nói sắc sảo của Scotus, 

“Deus voluit ab alio summe diligi” 

(Thiên Chúa muốn được yêu bởi 

một người khác trong một mức độ 

cao nhất),28 cũng giống như thánh 

Francois de Sales đã rút ra những 

kết luận của một nguyên tắc khác 

của Scotus, “Deus est formaliter 

caritas” (Thiên Chúa là Tình Yêu 

bởi chính bản tính của Người.)29 

Nếu tôi không lầm thì các suy 

niệm của cha Marie Bonaventure về 

Bí tích Thánh Thể, và một số suy 

gẫm thiêng liêng của Bậc Đáng 

Kính Olier, Gay, và Faber, -chỉ 

nhắc một vài tên tuổi -30, cũng dựa 

trên học thuyết của Scotus. Điều 

này đúng cách đặc biệt trong trường 

hợp của khuynh hướng chính của 

trường phái Phan sinh trong thế kỷ 

16 và 17, theo đó, kể cả sự hiện diện 

cách bí tích của Đức Kitô trong 

Thánh Thể và việc Đức Maria Vô 

Nhiễm Thai đều được Thiên Chúa 

muốn, Tình Yêu Đầu tiên (The First 

Love), mà không quy chiếu gì về tội 

                                                           
28 Đây là một trích dẫn tự do từ John 

Duns Scotus, Reportata Parisiensia III, 

dist. 7, quaest. 4, n.5 (Vives edition, 

XXIII, 303b) 

29 Qc. John Duns Scotus, Opus 

Oxoniense, I, dis. 17, quaest. 3, n. 31 

lỗi. Khá ngạc nhiên là giáo huấn 

này được khẳng định trong vài tác 

phẩm của các Giáo phụ và của các 

nhà thần bí. 

 Tôi xác tín rằng, cha Teilhard 

thân mến, “thần học thánh” (sacred 

theology) hôm nay phải nỗ lực làm 

một tổng hợp mà tôi vừa nhắc tới, 

và có lẽ hòa nhập nó với học thuyết 

của riêng cha. Lẽ dĩ nhiên điều này 

đòi hỏi những “đầu óc” đầy năng 

lực và những con tim tràn đầy tình 

yêu Thiên Chúa, Đấng duy nhất có 

khả năng làm xuất hiện những con 

người như thế trong Giáo Hội của 

Người. Sự hiểu biết kém cỏi của tôi 

làm tôi nói nhiều điều dại dột, tuy 

nhiên tôi không nghĩ là tôi ở xa quá 

sự thật khi tôi nói rằng cái được gọi 

là triết lý khoa học chưa được, - 

trong mức độ hiểu biết của tôi, - hội 

nhập vào trong học thuyết thần học 

tổng quan. Tôi đã trọn vẹn chia sẻ 

với cha tất cả tâm tư của tôi về vấn 

đề này, và tôi đã tỏ bày cho cha 

bằng giấy bút các phản ứng của tôi 

đối với tác phẩm Le Milieu divin 

của cha. Bởi vì cha đã giải thích cho 

tôi khái niệm siêu vật lý 

(hyperphysics) và Omêga của cha, 

tôi đã suy nghĩ nhiều trên đó, và đi 

đến kết luận là khuynh hướng tư 

duy mới và mạnh mẽ này có thể 

thực sự đóng góp cho việc canh tân 

nền thần học Kitô giáo và đem lại 

cho nó một sức sống mới. 

Trong thời Trung cổ, thần học 

thánh có một sức hấp dẫn đối với 

các tín hữu; ngày nay, tôi sợ rằng nó 

làm cho mọi người buồn ngủ, kể cả 

các chủng sinh. Tình trạng đáng 

buồn này phải có một lý do. Tôi 

nghĩ rằng gia sản thánh thiêng của 

chúng ta thiếu lực sống và sáng tạo, 

hoàn toàn thụ động. Có lẽ điều này 

phát sinh do sự việc thần học bị cắt 

đứt khỏi triết lý khoa học vốn là bộ 

môn không ngừng tiến bộ và phát 

triển. Cũng có thể bởi vì thần học bị 

(Vives edition, X, 93a). Cũng xem 

cước chú 65 bên dưới. 

30 Về thông tin liên can đến cha 

Marie Bonaventure, Olier, và Faber, 

xem cước chú 26, 33 và 36, theo thứ tự 

trên. Charles Louis Gay (1815-1892) là 

phân chia thành quá nhiều lãnh vực 

chuyên môn như hiện nay, hoặc bởi 

vì nó được quan niệm như một gia 

sản cần được bảo toàn hơn là một 

tài năng Phúc âm cần được sử dụng 

và phát huy. Để đem lại sức sống 

mới và tươi mát cho nền thần học 

mà chúng ta cần, nói theo Dante, 

“fuochi tutti contemplanti, cuori 

saldi, cupidi ingegni” (- những con 

người chiêm niệm, những tâm hồn 

vững mạnh và những trí óc nhiệt 

tình - Paradiso, XXII, 46, 51), 

nghĩa là những tâm hồn khao khát 

“Bánh bởi Trời” và “i dolcissimi 

veri” (những chân lý ngọt ngào 

nhất), như nhà thơ vĩ đại này 

thường dùng để chỉ khoa học. Nói 

tóm, chúng ta cần một người nào 

đó, hoặc có thể nhiều người, như 

Pascal, vùa là khoa học gia vừa là 

tư tưởng gia xuất chúng. Nhưng 

phải chăng chúng ta đòi hỏi quá 

nhiều ở nơi đa số các nhà thần học 

của chúng ta hôm nay không? 

Teilhard: Tôi phải ngắt lời cha. 

Câu hỏi cuối của cha rất quan trọng, 

và là một câu hỏi không dễ gì trả 

lời. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bằng 

cách tổ chức công việc theo nhóm 

(en équipe), công việc có thể được 

làm xong. Việc cha nhắc đến Dante 

và Pascal thì rất đúng chỗ. Liên 

quan đến Pascal, tôi đồng ý với cha 

rằng việc một linh mục Công giáo 

và một công dân nước Pháp như tôi 

đây phải biết ông ta thì hầu như đó 

là một bổn phận; còn đối với Dante, 

người bạn thân của tôi và là người 

anh em trong Dòng của tôi, cha 

Valensin, 31 đã có công rất nhiều 

trong việc làm cho tôi tán thưởng và 

ngưỡng mộ Dante, kể cả khi tôi, - vì 

do có một số hoạt động cấp bách 

khác phải thực hiện, - không bao 

giờ có cơ hội nghiên cứu ông một 

cách sâu xa. Vâng, tôi hoàn toàn 

đồng ý với cha rằng điều mà Giáo 

hội hôm nay cần, đó là một tổng 

một nhà thần học người Pháp và là một 

văn sĩ thuộc trường phái tu đức dòng 

Oratory. Cũng như Faber, ông theo 

những hướng chính của tư tưởng của 

Pierre de Berulle. 

31 Xem cước chú số 6  
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hợp thần học, một thần học vũ trụ. 

Chúng ta phải ngưng lại việc áp đặt 

lên trên Đức Kitô Vĩ Đại các mô 

thức của thế giới Địa Trung Hải của 

chúng ta. 

Allegra: Cha Teilhard à, sự cảm 

phục không một mãy may nghi ngờ 

của cha đối với Dante làm tôi nhớ 

lại một trực giác đáng lưu ý của nhà 

thiên tài vĩ đại này. Tôi có thể đi ra 

ngoài đề một chút được không? 

Teilhard: Chắc chắn rồi thưa 

cha, tôi rất vui khi nghe cha nói. 

Allegra: Trong bầu trời của thái 

dương, thi sĩ thấy hai vòng tròn các 

linh hồn mà ông mô tả giống như 

những ngọn lửa nhảy múa và ca hát. 

Vòng tròn đầu tiên được dẫn đầu 

bởi thánh Tôma, và vòng thứ hai 

bởi thánh Bônaventura. Cả hai vòng 

tròn các “bậc tiến sĩ lớn” này bao 

gồm một số khuôn mặt nhỏ hơn, 

trong đó có hai vị đặc biệt nổi bật, 

một nhà tư tưởng và một nhà tiên 

tri, những vị mà các bậc thầy thần 

học chính thức của thế kỷ 13 đã 

không bao giờ có thể tin là đạt được 

một vinh quang như thế trong 

những cánh đồng vĩnh cửu của 

thiên đàng. Trong vòng tròn của 

thánh Tôma có “la luce eterna di 

Sigieri” (ánh sáng vĩnh cửu của 

Siger of Brabant – Paradiso, X, 

136), trong khi ở trong vòng của 

thánh Bônaventura có “il calavrese 

abate Gioacchino di spirito 

profetico dotato” (viện phụ có thiên 

phú nói tiên tri, Joachim of Calabria 

– Paradiso, XII, 140-141). Thánh 

Tôma đã chiến đấu chống lại vị đầu 

tiên trong hai vị tiến sĩ này, và thánh 

Bônaventura chống lại vị thứ hai. 

Đây là một sự kiện cực kỳ có ý 

nghĩa, bởi vì nó cho thấy tính cao 

thượng của tâm hồn của Dante. 

Nhưng, còn điều hay hơn nũa: đó là 

Dante nói trước, và diễn tả ước 

muốn xuất hiện một trường phái tư 

tưởng thứ ba; trường phái này sẽ 

tổng hợp hai trường phái trước, tức 

là Đa minh và Phan sinh. Ông hình 

dung và mô tả trường phái thứ ba 

này như một vòng tròn thứ ba:  

Và hãy xem, một nguồn sáng 

không kém sắc màu 

Chiếu dọi những gì ở đó 

Như một chân trời dần dần rực 

sáng.  

Và, như lúc chiều về, các ngôi 

sao 

Xuất hiện mờ nhạt trên bầu trời, 

Để chúng có vẻ như thật 

Và như không thật,  

Để tôi hình như thấy những sự 

vật mới 

Làm thành một vòng tròn bên 

ngoài 

Hai vòng tròn đồng tâm khác. 

Ồ, ánh lấp lánh chân thật của 

Thánh Linh, 

Bỗng nhiên trở nên chói lòa 

ngần nào 

Vượt sức của đôi mắt tôi 

Không thể chịu đựng nó được 

nữa! 

(Paradiso, XIV, 67-77) 32 

Tôi không biết cha Valensin, 

bạn của cha, nghĩ gì về điều này, 

nhưng tôi, cùng với rất nhiều học 

giả nổi tiếng chuyên về Dante, tin 

rằng vòng tròn thứ ba này giống 

như một biểu tượng và môt tiên báo 

về một nền thần học toàn diện hơn, 

một thần học vũ trụ, như tôi có thể 

gọi nó như thế vào thời buổi này, 

một nền thần học có thể dung hợp 

hài hòa, trong một tổng hợp, tư 

tưởng của Platon và của Aristote, tư 

duy của các người Á rập và của tất 

cả các dân tộc khác bên ngoài thế 

giới Hy lạp và La mã, và các cái 

nhìn tiên tri của các đấng thánh, 

giống như cái nhìn của viện phụ 

Joachim. 

Teilhard: Thưa cha, tất cả các 

điều này quả là đúng và đẹp ngần 

nào! Ồ, tâm hồn cao cả của Dante! 

Tôi không thể nói cho cha biết cha 

Valensin nghĩ gì về đề tài đặc biệt 

này, tuy nhiên tôi nhớ có lần ngài 

nói với tôi rằng tâm hồn cao thượng 

của Dante còn lớn hơn cả chính 

thiên tài vĩ đại của ông ta nũa.  

Thôi, hôm nay khá muộn rồi. 

Tôi hy vọng gặp lại cha Chúa nhật 

tuần tới. Xin cha đừng quên đem 

theo cuốn Tân Ước bằng tiếng Hy 

lạp và các tác phẩm của John Duns 

Scotus, cũng như bài thơ ngắn của 

Gerard Manley Hopkins nhé! Bây 

giờ chúng ta đi qua phòng bên cạnh 

đi. Tôi muốn thể hiện lời hứa của 

tôi và giải thích cho cha khu vực cư 

trú của những động vật linh trưởng, 

của các thủy tổ có dạng người 

(anthropoids, hominoids) trong 

“Cây sự sống” (Tree of Life). Đây 

cũng là thần học, phải không cha? 

Allegra: Tôi thấy trong đó mầu 

nhiệm của Đấng Tạo hóa, và vì thế, 

tôi cảm thấy cách này hoặc cách 

khác chúng ta đang đối phó với thần 

học. Sự tiến hóa có mục tiêu, cái 

mà, nếu tôi không lầm, cha gọi là 

trực sinh (orthogenesis), thì được 

quy hướng về vinh quang của “Đức 

Kitô Vĩ Đại”. Vậy, còn có thể gọi 

đó là gì khác ngoài thần học? Cha 

Teilhard thân mến, tôi xác tín rằng 

trực giác này của cha sẽ mãi mãi là 

một đóng góp cho các thần học gia 

Kitô giáo và các nhà triết học, với 

điều kiện là họ là “fuochi tutti 

contemplanti” (những ngọn lửa 

chiêm nghiệm cháy sáng) và có “il 

cuor saldo” (một tinh thần kiên 

cường).

 

  

                                                           
32 Bản dịch tuyệt tác “Paradiso” 

(Thiên Đường) này của Dante được 

trích từ Dante Alighieri, The Divine 

Comedy: A New Prose Translation, 

with an introduction and notes by H.R. 

Huse (New York-Toronto: Rinehart, 

1954). 
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FDP là khóa huấn luyện và 

bồi dưỡng cho anh chị em trong 

gia đình Phan sinh về công việc 

đối thoại trong đời sống và sứ vụ 

của anh chị em, với tư cách là sứ 

giả hòa bình theo tinh thần thánh 

Phanxicô. Đây là lần thứ III khóa 

học này được tổ chức với sự 

tham gia của các nhánh khác 

nhau trong gia đình Phan sinh 

Philippin như: Anh em OFM, 

Anh em OFM Conv, Anh em 

OFM Cap, Anh em TOR, Chị 

em Crala, Chị em FMM, Chị em 

FSIC, Chị em FAS, Chị em 

FMIJ, Chi em FSPIF. Đặc biệt, 

năm nay Ban tổ chức FDP đón 

nhận anh em OFM Việt Nam là 

những anh em quốc tế đầu tiên 

tham dự khóa này.  

Khóa FDP năm nay với chủ 

đề “Nhịp cầu đối thoại với 

Thiên Chúa, bản thân, người 

khác và các thụ tạo”. Đây là 

chủ đề có tính thời sự cho khóa 

học lần này, vì ở gần nơi khóa 

học diễn ra có 

quá nhiều 

xung đột giữa 

anh chị em 

em Công giáo 

và anh chị em 

Hồi giáo; và 

chiến tranh 

đang diễn ra ở 

vùng 

Midanow, 

Warawii 

Miền Nam 

Philippin.  

Trong suốt khóa học, anh chị 

em được hướng dẫn về các chủ 

đề đối thoại theo giáo huấn của 

Kinh Thánh và tinh thần của 

Thánh Phanxicô. Đây là nền 

tảng giúp các tham dự viên suy 

tư về bốn cột trụ của đối thoại: 

Đối thoại với Thiên Chúa, Đối 

thoại với Bản thân, Đối thoại với 

Người khác và Đối thoại với Các 

Thụ tạo. Các thuyết trình viên 

trong và ngoài dòng được ban tổ 

chức mời đến để 

giúp cho các 

tham dự viên về 

các đề tài trên. 

Ngoài ra, các 

tham dự viên làm 

việc theo nhóm 

nhỏ: thảo luận và 

chia sẻ kinh 

nghiệm cá nhân 

về đối thoại. 

Để giúp cho 

việc đối thoại với 

Thiên Chúa, các tham dự viên 

được các chị Dòng Clara, các 

anh em OFM hướng dẫn về 

Chiêm ngưỡng Phan Sinh 

(Franciscan Comtemplate). Các 

chị Clara cũng đã tạo điều kiện 

và bầu khí thánh thiện trong nội 

vi Đan viện, giúp cho các tham 

dự viên có nhiều thời gian để gặp 

gỡ và đối thoại Chúa qua cầu 

nguyện và chiêm ngưỡng. 

Để giúp cho việc đối thoại với 

Người khác, nhất là các anh chị 

em khác niềm tin tôn giáo, Giáo 

sư Henry Francis, chuyên ngành 

về lịch sử tôn giáo thuyết trình 

các đề tài về tôn giáo. Vị giáo sư 

này cũng đã nhiệt tình hướng 

dẫn anh chị em trong việc tham 

quan và đối thoại với các tôn 

giáo và niềm tin khác như: Hồi 

giáo, Phật Giáo, Baha’i, Ấn 

giáo, Khổng giáo, Lão 

giáo…Đây là phần học thú vị 

nhất vì nó giúp cho các tham dự 

viên có những kinh nhiệm thực 

KHÓA ĐỐI THOẠI PHAN SINH 

CEBU, PHILIPPIN 

tu sĩ Quang Huyền, OFM 

Năm nay, bốn anh em OFM Việt Nam tham dự Khóa Đối 

thoại Phan sinh “Franciscan Dialogue Program” (FDP) 

tại thành phố Cebu, Philippines. Khóa học diễn ra từ ngày 

18/06 – 09/07/ 2017. 
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tế về đối thoại trong bối cảnh đa 

văn hóa và đa tôn giáo.  

Để giúp cho việc đối thoại với 

Bản thân, ban tổ chức đã cho 

anh chị em tham dự khóa huấn 

luyện về chữa lành bằng khí 

năng (Pranic Healing) và khóa 

học Yoga. Đây là việc làm thú vị 

giúp các tham dự viên ý thức và 

tập luyện việc đối thoại với 

chính mình.  

Cuối cùng, để giúp cho việc 

đối thoại với Các Thụ tạo, các 

tham dự viên tham gia các 

chương trình giã ngoại: leo lên 

ngọn núi cao nhất ở Cebu, đi bộ, 

tắm thác, đi đảo và tắm biển. Đối 

thoại với thiên nhiên, thụ tạo là 

phần học nhẹ nhàng và ít căng 

thẳng nhất, giúp cho các anh chị 

em có thời gian thư giãn sau 

khóa học vất vả. 

Khóa FDP năm nay đã kết 

thúc tốt đẹp, anh chị em tham dự 

viên cảm thấy hài lòng về sự dấn 

thân và cam kết của mình trong 

suốt thời gian học tập. Bản đúc 

kết và những quyết tâm dấn thân 

cho sứ vụ đối thoại là thành quả 

của khóa học. Các tham dự viên 

quyết tâm sống tinh thần đối 

thoại như là căn tính của anh chị 

em Phan Sinh, trở về nguồn 

“Thiên Chúa là cội nguồn của 

đối thoại” 

và theo 

cách thức 

của Thánh 

Phanxicô 

là mẫu 

gương của 

đối thoại. 

Các tham 

dự viên đã 

cam kết 

dấn thân 

bằng hành 

động cụ 

thể là mọi 

người ký tên và dùng bàn tay 

nhuốn màu, ấn lên bảng cam kết, 

như một quyết tâm cho các dấn 

thân về đối 

thoại sau 

khóa học.  

Thánh lễ 

bế mạc diễn 

ra trong tâm 

tình tạ ơn 

Thiên Chúa 

và cám ơn 

nhau. Các 

tham dự 

viên đã 

dùng lời 

chúc lành 

của Thánh 

Phanxicô để chúc phúc cho nhau 

và cùng nhau xuống núi, để thực 

hành Đối Thoại Phan sinh trong 

tinh thần mới và niềm hy vọng 

mới. Anh chị em cũng không 

quên hẹn nhau về khóa học FDP 

lần thứ IV, dự định tổ chức ở 

Mindanow vào mùa hè nă tới. 

Anh em OFM Việt Nam 

chúng em rất hạnh phúc được 

tham dự khóa FPD lần này. Anh 

em đã cố gắng dấn thân và tham 

gia nhiệt tình trong suốt khóa 

học. Anh em cũng đã có thêm 

nhiều bài học bổ ích và nhiều 

kinh nghiệm quý báu cho bản 

thân về sứ mạng sống tinh thần 

Đối thoại Phan Sinh trong cộng 

đoàn anh em và nhất là trong môi 

trường mà anh em đang phục vụ. 

Ban tổ chức và các anh chị em 

Phan sinh Philippin rất quý mến 

anh em Việt Nam, họ tạo mọi 

điều kiện thuận lợi cho anh em 

trong suốt khóa học. Tuy anh em 

ta bị hạn chế về ngôn ngữ, nhưng 

bù lại sự tham gia nhiệt tình của 

anh em và chia sẻ những khác  
biệt về văn hóa, kinh nghiệm đã 

làm cho khóa học được phong 

phú và manh tính chất quốc tế 

hơn. 
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HỒI MỘT 

Chúng tôi gồm 2 cặp già 

TRÚC-DUNG và PHIÊN -THU. 

Tự túc xin visa và vé máy bay đi 

về. Ở TSN anh TRÚC do chân 

yếu nên tách đoàn, ngồi xe đẩy 

khiến có người sợ mất chồng. 

Theo dự định,điểm đến và chỗ 

dựa đầu tiên là nhà AC Henriette 

Dang. 

Thử thách đầu tiên là tại TSN, 

hãng VNAL đòi phải có thư xác 

nhận của AC.Ngoc Ngoc Dang, 

qua hai tiếng liên lạc qua lại 

chúng tôi có thư EMail xác nhận. 

Hú hồn. Đến phi trường CDG 

chúng tôi mất liên lạc với A.Ng. 

hơn một tiếng do kẹt xe rồi cũng 

nhờ phòng informations phi 

trường nối kết được. Gặp nhau 

quá mừng! Được sắp xếp chỗ ở 

như ở nhà và được bồi dưỡng tối 

đa (cả tại nhà AC.NGOC lẫn tại 

nhà AC.Jòs.THỊNH CPS cùng 

lớp) bằng các món ăn Tây-Việt 

Mọi người 

lại sức cho 

chuyến đi 

NORMANDIE 

cách nhà 400 

(?) cây số đến 

tá túc nhà dòng 

CITEAUX có 

3 Thầy VN 

quen biết 

AC.Ng. Các 

ngày ở đây 

được cầu 

nguyện sớm 

tối, được tham quan nhiều cảnh 

đẹp, được cưng chiều theo quy 

chế riêng, đồ ăn thức uống sẵn 

sàng 24/24. Chi phí với Tây là rẻ 

rề 45 Euro/ngày. Hình ảnh xin 

xem ở F. Nguyễn Kim Nguyen 

Kim Dung, người trang bị nhiều 

loại máy móc để làm truyền 

thông, thường say mê chụp hình 

nên nhiều lần bị bỏ lại sau. 

Sau ba ngày ở đây, ba cặp già 

với đồ đạc lĩnh kĩnh trở về 

PARIS giặt đồ và dưỡng sức để 

khám phá THỤY SỸ. 

Hết hồi một. Sẽ tiếp tục ở hồi 

hai  

Gặp nhau ở nhà JOSEPH 

THỊNH. 

HỒI HAI 

Sau PARIS và 

NORMANDIE, nhóm chúng tôi 

lên đường vượt 600Km "chinh 

phục" THỤY SỸ. Điểm đến là 

nhà xứ của Cha MẬU (CPS 69). 

Ở đây, AC ĐỨC-THUẬN đã 

đến trước chúng tôi một tuần. 

Nhiều ngỡ ngàng lại đến: 

những con đường auto route đẹp 

và ngăn nắp, những cánh đồng 

mênh mông chín vàng, những 

ngôi làng xa xa có tháp 

chuông Thánh đường 

vươn cao trên bầu trời... 

Anh Ngoc Dang tiếp tục 

trỗ tài lái xe đường 

trường và tỏ lòng mến 

khách qua các câu 

chuyện về Nước Pháp, 

những chuyện cười, 

những cách nói lái... 

nhuần nhuyễn... và 

không quên cho chúng tôi dừng 

CPS TÂY DU KÝ 
VÀ LỜI TRI ÂN SAU CHUYẾN LANG THANG PHÁP - THỤY SỸ - BỈ - ĐỨC 

An Tâm 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009373010115&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009373010115&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005395961628&fref=mentions
https://www.facebook.com/nguyen.kimdung.35?fref=mentions
https://www.facebook.com/nguyen.kimdung.35?fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005395961628&fref=mentions
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1851954418154303&set=a.660436210639469.1073741827.100000192874731&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1852453874771024&set=pcb.1852454414770970&type=3


Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.  Binh An & Hạnh Phúc - Pax et  Bonum 

 

chân tại để giải quyết bao tử 

hoặc xả nước tại những địa điểm 

hữu tình. 

Cha MẬU, AC.THUẬN, bé 

TRÂM... đón chúng tôi "trên cả 

tuyệt vời", chỗ ăn chỗ ở tươm 

tất...Kế đó,chúng tôi được hướng 

dẫn thăm Dòng Xi-tô thuần 

VIỆT nơi có Cha CHUYÊN là 

cháu của A.Truc Nguyen, gặp gỡ 

Cha THÀNH (CPS.69), gia đình 

AC. TUYẾT - TÀI người Thủ 

đức, Cha TRUYỀN. A.LINH 

(CPS lớp A. ĐA)... Qua mỗi 

cuộc gặp, chúng tôi lại được 

các "hướng dẫn viên" bề thế 

cho chiêm ngắm các cảnh đẹp 

ĐẠO-ĐỜI giữa mênh mông 

NÚI và HỒ của Thụy sỹ xinh 

đẹp, thưởng thức các món ăn 

ngon, các loại rượu đặc biệt 

dành đãi khách quý... kể không 

xiết.  

Lòng chúng cứ lâng lâng 

những niềm vui và những tâm 

tình tri ân khôn tả... dâng về 

Chúa và hướng về những ai làm 

ơn cho chúng tôi...! 

HỒI BA 

Từ THỤY SĨ chúng tôi về lại 

PARIS dưỡng sức 2 ngày, sau đó 

tiếp tục bôn ba ở BỸ. 

NGỌC SÁNG là CPS. KTX 

lớp 66 chưa hề gặp mặt trước 

đây nên lòng có lo lo.... Vậy mà 

từ những giây phút đầu tiên 

chúng tôi đã bị choáng ngợp: Địa 

điểm dừng chân là nhà hàng 

SAVEURS D´ASIE "hoành 

tráng" đậm nét quê nhà cạnh 

trung tâm mua sắm hiện đại khiến 

các bà mê tít, đối diện là EGLISE 

DE SAINT ANTOINE bổn mạng 

tôi... Chủ quán tíu tít đón chào 

"khách lạ" cách thân thiện hơn 

ruột thịt... Quả tình là phép lạ của 

Chúa tran ngập chúng tôi!  

Anh SÁNG độc thân vui tính 

cho chúng tôi tham quan 

WATERLOO và ĐỨC MẸ 

BANNEURS... vào ngày hôm 

sau. Kỷ niệm về ĐỨC MẸ thật 

tuyệt vời: nơi đây thấm đậm tính 

linh thánh cho cả xác và hồn vì 

thiên nhiên tràn ngập và không 

khí cầu nguyện rộng mở khắp 

nơi ! Buổi tối cùng ngày chúng 

tôi dự tiệc "bạc ba kiu" cỡ VIP 

tại nhà Mẹ A.Sáng ở, cạnh khu 

rừng bát ngát của dân quý tộc... 

Ngày hôm sau chúng tôi thăm 

BRUXELLES thủ đô đúng ngày 

quốc khánh với phố xá tưng 

bừng người mọi quốc tịch với 

mọi sắc cờ quàng trên mình. Em 

bé tè được các bà chiếu cố kỹ! Tối 

đến, chúng tôi tưng bừng đón 

Cha LÂN sau hơn 50 năm xa 

cách, bao nhiêu nỗi lòng kỷ niêm 

như bùng nổ tuôn trào.... 

Thấy còn thời gian, A.SÁNG 

cho chúng tôi lên "CƠN" tức qua 

COLOGNE ở ĐỨC thăm đại 

thánh đường nổi tiếng hùng vĩ về 

nghệ thuật và lịch sử hình thành. 

Sáng CN chúng tôi có Thánh 

Lễ chung với đại gia đình 

A.SÁNG do Cha LÂN rộng tay 

ban phát. Kế đó còn được về 

BRUXELLES lân hai, ăn cơm 

trong Dòng PHANXiCÔ nơi 

Cha LÂN trụ trì để rồi chia tay 

trong lưu luyến. 

HỒI BỐN  

Mua sắm, Thăm Mẹ Thánh 

BERNADETTE và Bửa cơm 

chia tay 

Từ BỸ về lại PARIS, ý ban 

đầu của chúng tôi là "Nghĩ 

dưỡng" để Bác tài 

BARTELEMY NGỌC lấy lại 

phong độ sau hơn 3000 Km dong 

duỗi đường trường, cho 

AC.TRÚC đấm bóp chân cho 

nhau chuẩn bị cho 2 Tuần kế 

tiếp, cặp già PHIÊN-THU hết 

phép phải "tút" lại để về còn làm 
việc... 

Thế nhưng, "tham thì thâm", 

nhiều ý mới nảy sinh : nào là 
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mua quà cho người thân đang 

mong ngóng mình về, phải có 

một bửa ăn do đoàn VN đãi cho 

có hậu, riêng AC NGỌC muốn 

đoàn đi thăm Mẹ Thánh 

BERNADETTE cách nhà 200 

Km... Nay xin nói về 2 việc 

trước, còn việc thăm xác Mẹ 

Thánh BERNADETTE (nguyên 

vẹn như nằm ngủ dù mất đã lâu) 

đã quá tuyệt vời.... 

Mua sắm thì khá dễ vì siêu thị 

gần nhà, đúng ra là một quần thể 

mua sắm chẳng thiếu món gì... 

Túi tiền của VN tính ra EURO 

thì quá mỏng gói thuốc lá cũng 

đã 10EURO = 

260.000VNĐ. Do vậy, 

đi thì sung nhưng chỉ 

"cưỡi ngựa xem Tây". 

Nghe đâu mua "bánh 

mì Pháp " là 

chính....Hí hí... 

Về bừa ăn chia tay, 

dự kiến là có 4 cặp già - thân 

nhau từ tuổi 13- : AC TRÚC, 

NGỌC-KHÁNH, PHIÊN -THU, 

và cặp mong đợi nhất THỊNH-

DUNG.... Phút cuối chỉ có 

A.THỊNH đến được. Nói VN đãi 

cho oai, thực ra, riệng A.THỊNH 

đã mang đến nguyên một đùi 

trừu, một thố thịt heo tổ chảng và 

hai chai rượu... Hôm ấy, 

A.TRÚC tay rượu tầm cỡ VN 

việt vị, riệng tôi liệt giường.... 

"phe địch" THỊNH chiến thắng 

rút về lúc nào chẳng hay. Nhưng 

nói chung là thấm đậm tình Anh 

Em Phan sinh. 

HỒI NĂM 

Nay là vài dòng ngăn ngắn 

"phản tỉnh" về 4 HỒI trước. Đê 

khách quan, chỉ xin ghi nhận lại 

đôi LỜI chân tình đã nghe và 

"suy niệm trong lòng" rằng : 

- Cha LÂN: - Qua EMail kể 

về A.Joseph PHẠM XUÂN 

HOÀ lúc gần qua đời ".... rất bất 

ngờ khi Anh cho biết những kỷ 

niệm đẹp nhất đời Anh là thời 

gian ở Chủng Viện Phanxico 

Thủ đức...." -Khi nói về cảm xúc 

gặp gỡ lại AE.CPS: " Tôi rất vui 

vì sau bao nhiêu năm đã được 

gặp lại Anh (Phiên) và làm quen 

với Chị (Thu). Cuộc gặp gỡ này 

để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp 

và thân thiện hơn mọi sự chờ 

đợi." 

-Chị TRÚC: " Mình kể về 

chuyến đi cho người bạn (đang ở 

Pháp nơi AC đến vào 2 tuần cuối 

), nó bảo: các Bạn của AC thật 

tốt!" 

-Bà xã mình cứ tấm tắc nói về 

chuyến đi khi hào hứng kể lại 

cho những người ở quê nhà: 

"Trên cả tuyệt vời!" 

-A.JOSEPH THỊNH: Qua 

EMail lưu luyến:" Rới tay nhau 

chớ quên nhé...! " 

-Thầy VƯỢNG Dòng 

Citeaux Normandie dõi bước 

theo chúng tôi bằng một Thư 

Điện tử cảm động mà cả đoàn 

sửng sờ khi đọc lại... 

-Riêng tôi, suốt cuộc hành 

trình, tôi luôn cảm nhận một 

cách tràn trề về Tình yêu thương 

Chúa (nhờ lời chuyển cầu của 

Thánh Phanxico) dành cho 

chúng tôi : 

- qua từng ACE CPS cũng 

như Thân hữu đã trao tặng mà 

không chút tính toán - qua từng 

Thánh Lễ và cách đón tiếp ân 

cần của Cha MẬU, Cha 

TRUYỀN,Cha THÀNH, Cha 

LÂN, Cha CHUYÊN.... ưu ái 

dành cho Đoàn  

- qua từng địa danh tham 

quan, chiêm ngắm và cầu 

nguyện... 

.Xin Chúa trả công bội hậu 

cho những người đã làm ơn cho 

chúng con ! 

(Một chút tiêng tiếc: Không 

gặp được các Anh AN, HÒA; 

Cha XUYÊN, Anh BÌNH em 

A.TƯ NINH)

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1853933954623016&set=pcb.1853931974623214&type=3


Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.  Binh An & Hạnh Phúc - Pax et  Bonum 

 

SƯU TẦM 
Đây là một bài viết tôi sưu tầm được, nhưng tôi phải nói trước với bạn là ngôn từ của nó không hề 
ngọt tai, nếu bạn chưa sẵn sàng nhìn nhận thực tại bản thân hay thế hệ, có lẽ bạn sẽ thấy một 
chút khó chịu khi đọc.  

Việt Nam “Đất nước của những kẻ lười biếng” một bài viết cực hay nên đọc 

Nếu bạn muốn thay đổi đất nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ sớm 
trở thành những ông bố, bà mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho thay đổi, không cần biết trước đây bạn 
được giáo dục như thế nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở thành hình mẫu mà bạn muốn con cái mình 
trở thành trong tương lai.. 

Bạn có biết lý do chính dẫn 

tới việc nước Việt ngày càng sa 

sút? Câu trả lời là: LƯỜI!  

Người ta cứ đang kéo cố gắng 

đất nước này đi lên. Hàng loạt 

bài báo được viết nên. Trong đó 

chỉ ra rằng đất nước này đang bị 

ô nhiễm hóa, đang bị bóc lột hóa, 

đang bị bất công hóa, và đang bị 

căng thẳng hóa... Nhưng rồi các 

bạn biết được điều gì là quan 

trọng? Ừ, CHẲNG AI THÈM 

ĐỌC NHỮNG BÀI BÁO ĐÓ. 

Nghĩa là người ta không biết 

chuyện gì đang xảy ra chung 

quanh họ, không biết được mức 

độ căng thẳng leo thang của thế 

giới xung quanh. Tóm lại là, 

người viết thì cứ viết, người chơi 

thì cứ chơi, không ai thèm đọc. 

Dĩ nhiên là ta đang nói đến số 

đông thôi. 

Vậy ra, người ta đang cố gắng 

thay đổi mọi thứ ở phần ngọn. 

Nghĩa là kêu gọi những con 

người đã góp sức gây nên hiện 

trạng này, hãy thôi đừng phá hủy 

đất nước nữa, hãy thôi xả rác, 

hãy thôi chém giết. Đó là một ý 

tưởng điên rồ. Kêu gọi người 

từng sát hại đất nước này hãy suy 

nghĩ lại, rũ chút lòng thương, 

đừng phá hoại nữa.  

Bạn biết vì sao mà đất nước 

này cứ thụt lùi, thậm chí bây giờ 

thua cả Lào và Campuchia 

không? Nếu bạn định trả lời là 

chính phủ thì hãy tạm gác lại cái 

ý nghĩ đó. Bởi vì vấn đề là dân 

chúng ở đây mang một căn bệnh 

nan y không thể chữa nỗi: 

LƯỜI!  

LƯỜI VẬN ĐỘNG, TẬP 

THỂ DỤC  

So với số người tập thể dục, 

thì số người không tập chiếm 

gấp nhiều lần, nếu không muốn 

nói là áp đảo hoàn toàn. Bạn 

không tin? Sáng thức dậy 4 giờ 

sáng chạy bộ. Rất nhiều ông cụ, 

bà già sẽ chạy cùng bạn. Số 

trung niên cũng rất nhiều.. Còn 

số thanh niên thì chiếm trên đầu 

ngón tay thôi nhé.  

Mà không tập thể dục thì 

chẳng đào đâu ra sức khỏe, 

không có sức khỏe thì làm cái gì 

cũng mau mệt, mau mệt thì sẽ 

nhanh chán, mà nhanh chán thì 

sẽ sớm bỏ cuộc. Những người có 

sức khỏe yếu thường làm mọi 

việc qua loa. Tin tôi đi. Họ 

không chịu đựng nỗi bất cứ 

chuyện gì hết. Đó là khi chúng ta 

nên nói tiếp các kiểu lười khác là 

hệ lụy của lười vận động.  

LƯỜI HỌC  

Cái này thì khỏi nói rồi. Trừ 

các học sinh trường chuyên và 

công lập, đa số những trường 

khác, học sinh rất chi là lười. 

Khoan hãy nói đến việc kiến 

thức có hàn lâm hay không, có 

khó nuốt hay không, có kém 

thực tiễn hay không. Mà hãy tự 

hỏi, tại sao lại như vậy? Không 

ai chịu đựng nỗi 2 3 tiếng học bài 

ở nhà. Nói trắng ra là họ quá lười 

chịu đựng. Alan Phan đã từng 

nói rằng ông không hiểu tại sao 

một đất nước dân số vàng như 

Việt Nam lại có vẻ lù khù như 

các cụ già đến vậy.  

Bạn hỏi tại sao? Hãy tạm 

trách Internet, Smartphone, 

Karaoke, Nhậu nhẹt, Lotte, 

Starbuck và các loại ăn chơi thời 

hiện đại nhé. Bạn lại hỏi tại sao 

nữa à? Bởi vì đó là thách thức 

của thời đại này. Thú vui hưởng 

thụ bao vây xung quanh, nhan 

nhãn đông tây nam bắc hướng 

nào cũng có.. Tại sao phải chịu 

đựng học bài khi tụi bạn đi nhậu, 

đi hẹn hò, đi Lotte? À, quên nữa, 

đừng ai nói với tôi một câu mà 

đứa trẻ trâu nào cũng biết: Cái 

nào cũng có mặt lợi, quan trọng 

là đừng dùng quá liều lượng. Bởi 

vì, không có mấy ai biết kiểm 

soát chính họ ở cái vùng đất này 

đâu.  

LƯỜI LÀM  

Việt Nam “Đất nước của những kẻ lười biếng”! 
 



Chia sẻ  7&8 – 2017 (370) 

Tất cả những người chủ ở 

Việt Nam đều khó tính, họ 

thường đốc thúc công nhân của 

mình. Bởi vì họ biết, không đốc 

thúc, bọn công nhân chỉ ngồi 

chơi, và làm kiểu đối phó, chủ 

tới thì luôn tay luôn chân, chủ đi 

thì phì phèo điếu thuốc, thậm chí 

là lướt facebook chat chit nữa là 

đằng khác. Nếu cha mẹ bạn là 

người trả tiền cho công nhân, 

chắc bạn sẽ rõ điều đó hơn cả.  

Bạn hỏi vì sao họ lười làm, họ 

bắt đầu lười từ khi nào? Vì sao? 

Vì họ chẳng có thích thú gì với 

công việc. Bởi vì họ từ cái giây 

phút họ lười học, họ chẳng có 

kiến thức gì để giải quyết vấn đề 

nên họ chẳng muốn xảy ra thêm 

vấn đề gì nữa. Mà đấy, cách hay 

nhất để không có vấn đề gì để 

giải quyết là ngồi chơi. Làm việc 

thì tạo nên vấn đề, giải quyết vấn 

đề chính là một bước thăng tiến. 

Nhưng họ lại sợ gặp vấn đề biết 

bao. Không giải quyết được lại 

bị chửi, lại bị sỉ nhục, lại quê với 

người khác. Nên họ thà làm 

người nhàn rỗi tay chân, áo sạch 

đồ đẹp, không một vết bẩn còn 

hơn lấm lem mồ hôi, nhếch nhác 

không ai thèm dòm..  

LƯỜI SUY NGHĨ  

Lướt dạo hết vòng facebook 

là điều bạn có thể làm ngay. Nếu 

facebook bạn không có gì đáng 

để xem, không có gì để làm bạn 

cảm động, làm bạn thấy phải 

nhìn lại bản thân mình thì bạn 

chính là một ví dụ. Còn nếu có 

thông tin gì đó hay, viết về thực 

trạng của đất nước, về ô nhiễm 

môi trường, về động vật tuyệt 

chủng, hay các bài viết học 

thuật, hãy xem nó được bao 

nhiêu người like? À, thường thì 

không có bao nhiêu người like 

đâu. Không tin lướt ngay 

facebook là biết. 

Chúng ta không có gì để học 

sao? Hay chúng ta chỉ quan tâm 

về tự sướng, em nào đẹp, em nào 

xài camera 360, anh nào GAY, 

chỗ nào chơi tốt, khu nào ăn 

ngon, quần áo chỗ nào bán đẹp? 

Nếu facebook của bạn không có 

bất cứ cái gì liên quan tới học 

thuật, kiến thức, thay vào đó là 

90% ảnh girl xinh, trai đẹp, hãy 

yên tâm một cách chắc nịch rằng 

bạn là một trong những đứa lười 

suy nghĩ bậc nhất thế giới.  

LƯỜI TRANH ĐẤU  

Cái này thì khỏi phải nói luôn 

rồi. Cha chung chả ai khóc mà. 

Đất nước ngày càng đi xuống thì 

cũng mặc. Nói thật, chả ai quan 

tâm cả.. Những người có tâm, 

những người làm báo cứ như 

những kẻ thui thủi một mình tự 

kỷ vậy. Bài nào họ viết ra, họ tự 

đọc, chả mấy ai đọc nói chi đến 

like và comment. Đi chơi noel 

xong rác thải đầy đường để phải 

viết lên báo, cũng chả cần thấy 

nhục mặt cho bản thân hay cho 

đất nước này, cứ thế năm nào 

cũng vậy, cũng lên báo, rồi cũng 

thôi, vì chẳng ai còn hơi sức để 

nói nữa.  

Thờ ơ là căn bệnh của người 

Việt. Nếu không tin, search bài 

báo: “Người Việt vô cảm thứ 13 

thế giới” là biết. Họ chẳng muốn 

tranh đấu. Họ chẳng muốn gì cả 

ngoài việc hưởng thụ những gì 

đang có. Tài nguyên chúng ta 

bán, cây rừng chúng ta cưa, voi 

rừng chúng ta giết, thú rừng 

chúng ta ăn, chả còn gì mà chúng 

ta “tha” cả. Khai thác triệt để cho 

thế hệ này tận hưởng, có thể 

đoán là trong vòng 10 năm tới sẽ 

cạn sạch. Nhưng mọi người thì 

cứ thờ ơ để mọi thứ ngày càng 

trở nên tồi tệ hơn. Miễn là họ 

không ở những vùng hiểm trở, 

thiên tai; miễn là họ không bị gì 

hết. Càng ngày, người ta càng rút 

về thành thị, co cụm, bạn thấy 

không? Cả đám ăn chơi phè 

phỡn với nhau, rồi chuốc độc 

nhau trong từng thớ thịt, dĩa 

cơm... Nhưng không ai muốn 

tranh đấu! Chẳng ai muốn cả, vì 

họ bận phải hưởng thụ sự hiện 

đại này.  

Đấy là những thế hệ đã được 

đào tạo. Việt Nam thuộc loại 

khủng của thế giới trong việc chi 

ngân sách cho giáo dục. Họ đã 

làm gì, và chúng ta đã tôi luyện 

bản thân như thế nào? Có khi 

nào chúng ta thấy nhục nhã, 

chẳng cần gì cao siêu, mà chỉ bởi 

vì chúng ta vừa quăng một cục 

rác xuống đường. Ai đó nhắc 

nhở, và chúng ta phản bác: 

TRƯỚC SAU CŨNG CÓ 

NGƯỜI QUÉT THÔI. Liệu có 

bao giờ chúng ta thấy nhục mặt 

vì cái độ lười nó ghê tởm đến nỗi 

những con chó thông minh, biết 

đi ị đúng chỗ cũng phải khinh 

thường?  

Những thế hệ đi qua, và 

những bài học của các bậc mẹ 

cha ngày càng thực dụng. Bạn 

không thấy xã hội này quá co 

cụm từ khi bạn chuẩn bị cắp đồ 

lên thành phố học? 99,9% tôi 

đảm bảo sẽ được nhắc: Giữ tiền 

cẩn thận nha con, trộm cắp dữ 

lắm; Ở ký túc xá coi chừng nhà 

con, trộm cắp phức tạp lắm; ở 

Sài Gòn cẩn thận nha con, dân tứ 

xứ chẳng biết ai là ai đâu...  

Bạn đã từng nghe, chắc chắn 

như vậy, và hãy thừa nhận là lũ 

người xung quanh bạn thật gớm 

ghiếc. Và bạn, tôi chỉ đích danh 

bạn đó, cũng chưa chắc là một 

trường hợp đặc biệt gì ngoài lũ 

gớm ghiếc đó đâu. Một lũ tệ hại, 

cười với nhau những nụ cười giả 

tạo, đôi tay vịn chắc túi tiền và 

trôi vào dòng cuộc sống. Chúng 

ta chắp vá đất nước này, rách chỗ 

nào vá chỗ đó, nhưng đúng như 

Lưu Quang Vũ nói:  

“Có những cái sai không thể sửa 

được. Chắp vá, gượng ép chỉ càng 

sai thêm. Chỉ có cách là đừng bao 
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giờ sai nữa, hoặc phải bù lại bằng 

một việc làm đúng khác.”  

Nhưng chúng ta chẳng quan 

tâm lời dạy này. Chúng ta chắp 

vá nhiều hơn là đằng khác. Ai đó 

đút lót, chúng ta đút lót nhiều 

hơn. Ai đó đối phó để được điểm 

cao, chúng ta quyết tâm biết 

được đề thầy sắp ra giờ kiểm tra. 

Ai đó quăng rác bừa bãi, chúng 

ta quăng rác một cách tinh vi. Ai 

đó lừa đảo ta, ta học cách đó để 

lừa đảo lại người khác. Và chúng 

ta có một xã hội như ngày hôm 

nay. Chẳng ra một cái gì cả.  

Một dân tộc ghê tởm nhau, đề 

phòng nhau đến những chuyện 

nhỏ nhặt đến như vậy thì làm sao 

còn đầu óc để đầu tư vào những 

thứ tiến bộ khác hơn? Một xã hội 

co cụm, những ánh mắt đầy hoài 

nghi, ghê tởm thay cho chúng ta! 

Chúng ta lười mọi thứ. Chúng 

ta lười vận động, rồi thì sức khỏe 

chúng ta kém, sức chịu đựng 

không có nên chúng ta nhác học, 

lười làm, buồn ngủ khi phải nghĩ 

và chán ngán khi phải chịu đựng. 

Tất cả những gì chúng ta có là 

đối phó, từ trong ra ngoài. 

Không đối phó bằng cách hối lộ 

tiền, thì đối phó bằng cách mua 

bằng cấp giả, nếu không được thì 

học đại cho xong, và trong lúc 

học cũng đối phó với thầy cô. 

Vâng, chúng ta đối phó n+1 các 

loại. Nhưng điều làm tôi ghê tởm 

hơn cả tật đối phó, chính là 

không thèm đối phó nữa mà sẵn 

sàng thải rác ra đường như 

không giữa ban ngày ban mặt, 

buông lời tục tĩu, dâm dục giữa 

thiên hạ. Số đó không hề ít, xin 

chớ coi thường.  

Chịu đựng! Những người đi 

ra từ chiến tranh với sức chịu 

đựng ghê gớm lại nuôi dạy con 

họ một cách đầy nuông chiều. 

Quá nhiều người đi ra từ chiến 

tranh, quá nghèo khổ để nói đến 

đức hạnh, tất cả những gì họ lo 

lắng là tiền, là mưu sinh. Đó là 

lý do chúng ta ở đây. Cả một lũ 

không được giáo dục tốt. Cả một 

lũ đang làm đất nước này đi 

xuống. Đó không phải là lỗi của 

họ, hãy thông cảm vì điều đó. Họ 

đã cố phải xây dựng lại mọi thứ 

từ đống tro tàn. Nhưng còn 

chúng ta thì sao? Được nuông 

chiều từ nhỏ tới lớn, chẳng phải 

chịu đựng bất cứ cái gì, và giờ 

thì sẵn sàng ngồi quán cafe chém 

gió suốt ngày.  

Bạn biết bọn nhậu nhẹt và 

ngồi quán cafe chém gió thường 

nói gì khi gặp nhau? Tao mới xin 

làm chỗ kia, lương 4 triệu mà 

toàn ngồi chơi. Liền lập tức, 

thằng đối diện sẽ bảo: NGON 

VẬY!  

Cái tư duy ở xứ này là: Ngồi 

chơi và “khỏe”! Nhưng yên tâm 

đi, vũ trụ rất công bằng. Cái 

chỏm nhỏ ở chỗ này trước sau gì 

cũng bị trừng phạt nếu tiếp tục 

tồn tại theo kiểu đó.  

Nếu bạn muốn thay đổi đất 

nước, nếu bạn đã 18 hay 20 tuổi 

hoặc hơn, hẳn là bạn cũng sẽ 

sớm trở thành những ông bố, bà 

mẹ. Thế nên, hãy chuẩn bị cho 

thay đổi, không cần biết trước 

đây bạn được giáo dục như thế 

nào, hãy chắc rằng, bạn sẽ trở 

thành hình mẫu mà bạn muốn 

con cái mình trở thành trong 

tương lai.  

Đừng uống cạn tài nguyên 

này, đừng ăn mặn để con cháu 

khát nước. Đừng để thế hệ nối 

tiếp thế hệ sống cuộc sống như 

thế này. Và xin cũng đừng, đừng 

xấu xa cho đã để rồi sau này bắt 

con mình trở thành một người 

tốt. Con nít học qua hình ảnh, nó 

bắt chước tất cả những gì nó 

thấy. Đừng bao giờ cho phép bản 

thân tệ hại, và dạy con bằng cái 

lối nói rằng bạn dù có xấu xa thế 

nào cũng là hy sinh cho tương lai 

của nó. Bởi vì, cách đó nhàm quá 

rồi, một lời biện hộ không có 

nghĩa gì hết.  

Tôi biết là Việt Nam vẫn chưa 

đến lúc có một cuộc cách mạng 

cải tổ lại tư duy người Việt. 

Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, hy 

vọng tôi có thể giúp ai đó hiểu 

rằng, hãy luyện tập, hãy chịu 

đựng để bước đi những ngày 

tháng trưởng thành. Bạn không 

thể lớn thêm nếu không chịu 

đựng. Nếu bạn muốn đi lên, bạn 

phải chịu đựng, dù xung quanh 

không có ai hỗ trợ bạn, dù xung 

quanh mọi người đang say ngủ... 

NẾU BẠN MUỐN 

TRƯỞNG THÀNH, HÃY 

CHỊU ĐỰNG  

Trong nghĩa của từ chịu 

đựng, không có lười biếng. 

Trong nghĩa của từ chịu đựng là 

sức mạnh. Mỗi một cá nhân có 

sức mạnh, khỏi cần phải bàn tới 

chuyện đất nước có đi lên hay 

không, vì đôi tay của họ thậm chí 

có thể nhấc bổng cả bầu trời... . 

(Nếu bạn nào đặt một dấu 

chấm hỏi vì sao bài trước tôi viết 

là chẳng có ai lười thì bài này tôi 

lại đỗ lỗi cho việc người ta lười, 

thì xin hãy hiểu rõ là trong 2 bài 

tôi đang đề cập đến 2 chuyện 

khác nhau. Bài trước là cảm 

thông với những người chưa tìm 

ra họ là ai trong cuộc đời. Bài 

này nói về những con người 

xung quanh tôi mà đầu óc bị mụ 

mẫm hóa hết rồi, không còn biết 

gì ngoài những lạc thú tầm 

thường nữa.) 

Theo Lục Phong 

Nguồn: 

https://forum.vietdesigner.net/th

reads/dat-nuoc-cua-nhung-ke-

luoi-bieng-1-bai-viet-hay-nen-

doc.106999/
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CÙNG MẸ BÊN CHA 
 

 Hiện nay Mẹ ơ ̉trên trời, 

Đoàn con dưới thê ́dâng lời tụng ca. 

 Tiǹh yêu cuả Mẹ bao la, 

Xuôńg trên con cái cha hòa mêń thương. 

 Ngõ hầu khoỉ mọi tai ương, 

Chińh do tội ác, ghen tương oán hờn. 

 Cầu xin Mẹ xuôńg muôn ơn, 

Ngõ hầu người thê ́khoỉ vương buồn phiền. 

 Tiǹh người, nghiã Mẹ kêt́ liên, 

Ca ̉hai nên một vững bền thiên thu. 

 Vũ hoàn thoát can̉h ngục tù, 

Chińh là dục vọng, thói hư gian tà. 

 Mọi người gặp Chúa là Cha, 

Cùng nhau vui sôńg trong nhà thân thương. 

 Dắt nhau về cõi thiên đường, 

Sau khi sôńg trọn con đường Phúc Âm. 

 
Mừng lễ Đức Mệ Lên Trời 

15-08-2017. 
Hai Tê Miệt Vườn 

 

VINH QUANG VỚI MẸ 
 

 Xác hồn cuả Mẹ vinh quang, 

Ngập tràn ánh sáng thiên đàng cuả Cha. 

 Suôt́ đời Mẹ luôn to ̉ra, 

Nữ ti ̀trung tiń cùng là không ngoan. 

 Chúa ban cho Mẹ đầy tràn, 

Tiǹh thương cứu độ, muôn ngàn đặc ân. 

 Thê ́nên Mẹ mới dấn thân, 

Phụng thờ Thiên Chúa, tha nhân thật tiǹh. 

Bơỉ nhờ năng lực Thánh Linh, 

Mẹ hằng hoàn tất chương triǹh cuả Cha. 

Cứu người đang bi ̣ngã sa, 

Trơ ̉về chińh lộ gặp Cha nhân lành. 

Cuộc đời cuả họ canh tân, 

Trơ ̉nên chân thiện muôn phần đẹp xinh. 

Vững tin chắc chắn hiên̉ vinh, 

Ở trong ánh sáng phục sinh viñh hằng. 

 
Mừng lễ Đức Mệ Lên Trời 

15-08-2017. 
Hai Tê Miệt Vườn 
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Đông Tây 

Anh ở đàng Đông tôi đàng Tây 

Bao nhiêu thương nhớ những canh chầy 

Giữa chuyến trời bay lồng lộng gió 

Niềm vui ân sủng lại đong đầy 

 Hai đầu cúi sát hai má thơm 

 Hai tay nắm chăṭ nguyện ước vờn 

 Từ mấy trăm năm từng chia cắt 

 Nào đâu có khác chút chi hơn 

Chính Thống sống hết điều Ngôi Lời 

Công Giáo có gì khác ai ơi 

Đông Tây hai ngã cùng một Chúa 

Đại kết trông chờ kết một Ngôi 

 Đại kết cùng chung niềm Hân Hoan 

 Đại kết không màng quyền thế gian 

 Đại kết ca vang Nguồn Cực Thánh 

 Đại kết dắt nhau vào Đất Vàng 

Đại kết ai còn không đồng tình 

Hãy cầu xin cùng Đấng Hiển Linh 

Soi sáng cho lòng chưa tỏa sáng 

Đông Tây kết lại một Thân Mình 

 Ta mơ ánh sáng tràn băng băng 

 Như suối long lanh nước óng vàng 

 Khắp cả trần gian toàn ánh sáng 

 Trời đất kết lại một bầu trăng 

Đại kết cho con cháu ngày mai 

Không còn xa lạ với ly khai 

Quay về một mối Mình Mầu Nhiệm 

Dung mạo Ngôi Lời Thượng Đỉnh Đài 

Hồng Giáp,   

Ngày ĐGH Phanxico  
gặp Thượng Phụ Chính Thống Kirill 

 tại sân bay La Havana, 12.02.2016. 

THƠ: MẸ LÊN TRỜI 

    

Hôm nay nhớ Mẹ lên trời 

Con chúc tụng Mẹ vợi vời cao sang 

Mẹ đáng hưởng phúc vinh quang 

Thiên đàng rực rỡ, trần gian chói lòa. 

  Mẹ lên trời giữa muôn hoa 

  Ngàn sao lấp lánh chan hòa thiên cung 

  Thiên thần ca hát đón mừng 

  Muôn loài dưới thế tưng bừng đắm say. 

Mẹ lên trời, nhiệm mầu thay! 

Phúc đức của Mẹ nào ai sánh cùng  

Mẹ là Đức Mẹ Đồng Công 

Mẹ vô nhiễm tội tổ tông lưu truyền. 

  Mẹ lên trời, Mẹ Nữ Vương 

  Đạo binh dưới thế theo đường Mẹ soi 

  Nào ai đang bước chơi vơi 

  Dõi trông lên Mẹ thảnh thơi cỏi lòng. 

             Gioan Long Vân, CPS 66. 
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LỄ GIỖ ANH EM 

 

MỪNG BỔN MẠNG CÁC ANH EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ngày Qua Đời Họ Tên Ngày Qua Đời Họ Tên 

03/09/1992 Tharcisius Ramart 02/10/2009 Phêrô Baotixita Đỗ Long Bộ 

11/09/1975 Phanxicô Hoàng Trọng Tiến 03/10/2001 Florent Zucchelli 

15/09/1958 Luy Nguyễn Đức Tùng 09/10/1982 Giuse Trần Văn Liên 

18/09/1976 Eugène Wauquier 10/10/2008 Gioan Maria Trần Văn Phań 

19/09/2000 Alix Bourgeois 12/10/1989 Angiêlô Vũ Văn Điǹh 

22/09/1994 Luy Nguyễn Biǹh Yên 17/10/1995 Đaminh Nguyễn Xuân Ba ́

27/09/1996 Antôn Trương Văn Biên 20/10/1989 Phanxicô Trần Hữu Nghiã 

30/09/1996 Phêrô Tự Trần Văn Tri ̣   

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 

05/09 Gentil Trần Anh Thi Nhà Tỉnh Dòng 

18/09 Giuse Cupertinô Nguyễn Điǹh Ngọc Đồng Dài 

21/09 Tôma Thiện Nguyễn Văn Triều Thủ Đức 

21/09 Mátthêu Nguyễn Vinh Phúc Vĩnh Phước 

26/09 Cốtma Vũ Văn Thu Lạng Sơn 

27/09 Vinh sơn Nguyễn Thành Trung SaThây 

29/09 Micae Nguyễn Xuân Đức Thủ Đức 

29/09 Micae Ya Thu Pleiku 

30/09 Giêrônimô Nguyễn Tấn Hoàng Phúc Campuchia 

04/10 Phanxicô Đỗ Điǹh Lâm Cần Thơ 

04/10 Phanxicô Phạm Vương Vũ Thủ Đức 

17/10 Inhaxiô Nguyễn Duy Lam Nhà Tỉnh Dòng 

17/10 Inhaxiô Ngô Điǹh Phán Thủ Đức 

18/10 Luca Nguyễn Văn Phi Thủ Đức 

28/10 Simon Nguyễn Tấn Đạt Pleiku 

28/10 Tađêô Phạm Văn Hiền Nhà Tỉnh Dòng 



Nội San Thông Tin Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam.  Binh An & Hạnh Phúc - Pax et  Bonum 

 

 

 

 

 

 

 

MỪNG NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG  

17.9.1992 – 17.9.2017 

1/ Đaminh Ngô Đức Thiện 

2/ Tađêô Phạm Văn Hiền 

3/ Giuse Đinh Quốc Trụ 

4/ Phanxicô A Đỗ Đình Lâm 

5/ Phaolô Nguyễn Thanh Hải 

6/ Giuse Đào Trọng Huân 

7/ Phanxicô X Lê Khắc Lâm 

8/ Phanxicô X Phó Đức Giang 

 

17.9 – Lễ Cha Thánh Phanxicô In Năm Dấu Thánh  

MỪNG BỔN MẠNG CĐ ĐỒNG DÀI 

4.10 -  Lễ Trọng Kính Thánh Phanxicô Assisi 

Bổn mạng các CĐ: 
Cộng đoàn Cồn Én 
Cộng đoàn Nhà Tỉnh Dòng 
Cộng đoàn Suối Dầu 
Cộng đoàn Xuân Sơn 
Cộng doàn Cần Thơ  
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